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 المملكة المغربية

 وزارة الفالحة والصيد البحري

 ه و الغاباتو التنمية القروية و الميا             

 الصيد البحريب كتابة الدولة المكلفة

****** 

 المملكة المغربية

 وزارة الفالحة والصيد البحري

 الغاباتوالتنمية القروية والمياه و

 -كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري -

 مديرية التكوين البحري ورجال البحر واإلنقاذ

 

 إعــــالن عـــــن مـــــبـاراة
 

تكنولوجيا  هدامعمباراة ولوج    7102 -7102الصيد البحري برسم السنة األكاديمية ب بة الدولة المكلفةنظم كتات

ربان : تيشواهد مستوى تقني في شعب لتحضير والعيون طانطان ،آسفي العرائش،  بالحسيمة، الصيد البحري

 .الصيد و ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة
 

 ؛على الساعة الثامنة صباحا 2017 شتنبر 10حد األ: تاريخ إجراء المباراة 

 . 2017 غشت 81آخر أجل إليداع ملفات الترشيح يوم  

  سنتان:  مدة التكوين

ي   داخلي حسب نمط التكوين: نظام التكوين   .القار األول
 

 :شروط  ولوج المباراة 

تقني وأن ال يتجاوز عمره  أو لميع  مستوى الباكلوريارشح على مستوى دراسي أدناه نهاية تيجب أن يتوفر الم

 ؛ 7102دجنبر  31سنة في حدود  01

 .اإلدالء بشهادة طبية ، تثبت  قدرة المرشح  الصحية  لمزاولة  مهنة بحار

 .شعبة الميكانيك .دبلوم التأهيل المهني البحريحاصال على  حر شتالمأن يكون : بالنسبة للمهنيين 
 

 : يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية

 طلب خطي ؛ 

  ؛ الوطنية للتعريفبطاقة النسخة مصادق عليها من 

  مدرسية؛شهادة 

  ؛ الثانيةأشهر األولى من السنة  ةلستمن سلك الباكلوريا و األولىبيان التنقيط للسنة 

  بريدي؛ظرفان يحمالن عنوان المرشح وطابع 

 صورتان؛ 

 لمهنيينا للمرشحين اإلبحار بالنسبة وشهادة من دبلوم التأهيل المهني البحري يهانسخة مصادق عل.  
 

 :تتضمن المباراة 
 

 والرياضيات الفيزياء: اختبار في ثالث ساعات يتضمن :بالنسبة للتالميذ 
 

 :بالنسبة للمهنيين 

 .السالمة، الميكانيك البحرية والكهرباء: اختبار في ثالث ساعات يتضمن :شعبة الميكانيك
 

 السالمة، تقنيات الصيد والمالحة: ت يتضمناختبار في ثالت ساعا :الصيد شعبة

 

 

 



 
 

 

 حسب الشعبة المرغوب فيها العناوين التالية  إلى الممدرسين تبعث ملفات ترشيح: 
 
 

 شعبة الميكانيكو دشعبة الصي - :معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالحسيمة 

 9827501300الهاتف  الحسيمة  41ص ب 

 
 

  شعبة الصيد - :عرائشبالمعهد تكنولوجيا الصيد البحري 

 0536608727الهاتف   327: الناضور، ص ب  حي  
 

   شعبة الميكانيكو شعبة الصيد - :معهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي 

 . 1370 668155: الهاتف   ؛ 361طريق الواليدية ، ص ب          

    

   شعبة الصيد - :معهد تكنولوجيا الصيد البحري بطان طان 

 .  1372 879052أو  1372 879082الهاتف   لشاطئ طان طان ؛طان طان ا

 

  شعبة الميكانيك  -: معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعيون 

 998296 0528الهاتف  20ب . طريق بوجدور ص  

 

 حسب الشعبة المرغوب فيها العناوين التالية  إلى المهنيين تبعث ملفات ترشيح: 
 

 شعبة الميكانيك - :طان طان معهد تكنولوجيا الصيد البحري ب 

 .  1372 879052أو  1372 879082الهاتف   طان طان الشاطئ طان طان ؛

 

  الصيدشعبة  -: معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعيون 

 998296 0528الهاتف  20ب . طريق بوجدور ص  

 

 شعبة الميكانيكو شعبة الصيد -: معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالحسيمة 

 9827501300الهاتف  الحسيمة  41ص ب 

 
 

  شعبة الصيد -: بالعرائشمعهد تكنولوجيا الصيد البحري 

 0536608727الهاتف   327: الناضور، ص ب  حي  
 

   شعبة الميكانيكو شعبة الصيد - :معهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي 

 . 1370 668155: الهاتف   ؛ 361طريق الواليدية ، ص ب          

 

 

 

 
  

، وذلك  قبل تسجيلهم  بصفة زاولة  مهنة بحارلم الصحية ء بشهادة طبية ، تثبت  مقدرتهم رشحين الناجحين اإلدالتمن الم يطلب:  ملحوظة     

 .نهائية  بالمؤسسة


