الـمملكة الـمغربية
وزارة الشباب والرياضة
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مذكـــــرة
حـول إجراء امتحانات الكفاءة الـمهنية لولوج
خمتلف الـدرجات بـرسم سنة 2016
تنظم وزارة الشباب والرياضة يوم األحد  52دجنرب  5102امتحانات الكفاءة الـمهنية لولوج
الدرجات التالية :

االمتحان الـمقرتح

امتحان الكفاءة املهنية لولوج متصرف من الدرجة
الثانية ( السلم ) 11
امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة حمرر من الدرجة
الثانية ( السلم . ) 11
امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة حمرر من الدرجة
الثالثــــة ( السلم ) 9
امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة مساعد إداري من
الدرجة الثانية ( السلم ) 7
امتحان الكفاءة املهنية لولوج الدرجة األوىل من إطار
التقنيني ( السلم ) 11
امتحان الكفاءة املهنية لولوج الدرجة الثانية من إطار
التقنيني ( السلم ) 11
امتحان الكفاءة املهنية لولوج الدرجة الثالثة من إطار
التقنيني ( السلم ) 9
امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة مساعد تقين من
الدرجة األوىل ( السلم ) 8
امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة مساعد تقين من
الدرجة الثانية ( السلم ) 7

الدرجة الـمستفيدة

متصرف من الدرجة الثالثة
( السلم ) 11
مـحرر من الدرجة الثالثة
( السلم . ) 9
مـحرر من الـدرجة الرابعة
( السلم ) 8
مساعد إداري من الدرجة الثالثة
( السلم ) 6
تـقين من الدرجة الثانيـــة
( السلم ) 11
تـقين من الدرجة الثالثـــة
( السلم ) 9
تـقين من الدرجة الرابعـة
( السلم ) 8
مساعد تقين من الدرجة الثانية
( السلم ) 7
مساعد تقين من الدرجة الثالثة
( السلم ) 6

األقدمية الـمطلوبة

ست سنوات من اخلدمة الفعلية يف درجة
متصرف من الدرجة الثالثة .
ست سنوات من اخلدمة الفعلية يف درجة حمرر
من الدرجة الثالثة .
ست سنوات من اخلدمة الفعلية يف درجة حمرر
من الدرجة الرابعة .
ست سنوات من اخلدمة الفعلية يف درجة مساعد
إداري من الدرجة الثالثة .
ست سنوات من اخلدمة الفعلية يف الدرجة
الثانية من إطار التقنيني
ست سنوات من اخلدمة الفعلية يف الدرجة
الثالثة من إطار التقنيني .
ست سنوات من اخلدمة الفعلية يف الدرجة
الرابعة من إطار التقنيني .
ست سنوات من اخلدمة الفعلية يف درجة مساعد
تقين من الدرجة الثانية .
ست سنوات من اخلدمة الفعلية يف درجة مساعد
تقين من الدرجة الثالثة .

تشتمل االمتحانات على اختبارات كتابية جترى بثالث مراكز:
 مركز املديرية اجلهوية بالرباط ويضم
 اإلدارة املركزية ،املعهد امللكي لتكوين األطر ،املركب الرياضي حممد اخلامس ،الـمجمعالرياضي األمري موالي عبد اهلل ،اجملمع الوطين موالي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة ،باإلضافة
إىل الـمديريات اإلقليمية التالية:
 الرباط ،سال ،الصخريات -متارة ،القنيطرة ،اخلميسات ،سيدي قاسم ،سيدي سليمان ،الدارالبيضاء الكربى ،الـمحمدية ،اجلديدة ،مديونة ،بنسليمان ،برشيد ،سطات ،سيدي بنور ،بين
مالل ،أزيالل ،الفقيه بنصاحل ،خريبكة.
 مـركز املديرية اجلهوية بفاس ويضم املديريات اإلقليمية التالية  :فاس ،مكناس ،احلاجب،
إفران ،موالي يعقوب ،صفرو ،بوملان ،تاونات ،تازة ،وجدة-أنكاد و تاوريرت ،الناظور ،الدريوش،
جرادة ،بركان ،جرسيف ،فكيك ،طنجة  -أصيلة ،املضيق  -الفنيدق ،تطوان ،الفحص  -أجنرة،
العرائش ،احلسيمة شفشاون ،وزان ،الرشيدية ،ورزازات ،ميدلت ،تنغري ،زاكورة ،خنيفرة.

 مركز املديرية اجلهوية بآكادير ويضم املديريات اإلقليمية التالية  :أكادير  -إداوتنان،
اشتوكة  -آيت باها و إنزكان  -آيت ملول ،تارودانت ،تيزنيت ،طاطا ،العيون ،بوجدور ،طرفاية
السمارة ،الداخلة أوسرد ،كلميم ،آسا  -الزاك ،طانطان ،سيدي إفين ،مراكش شيشاوة ،احلوز،
قلعة السراغنة ،الصويرة ،الرحامنة ،آسفي ،اليوسفية.
واختبار شفوي يستدعى إليه الناجحون يف االختبار الكتابي مركزيا مبدينة الرباط.
يتضمن كل منهما املواد التالية :

االمتحان الـمقرتح

مواد االختبار
 -1اختبار كتابي عام  :حتليل موضوع
يرتبط بالسياسات العمومية يف إحدى
اجملاالت املختلفة .

 -2اختبار كتابي خاص  :يتعلق بالوظائف
أو املهام املمارسة من طرف املوظفني املنتمني
◄ امتحان الكفاءة املهنية
للدرجة املمتحن بشأنها أو جمال اختصاصات
لولوج درجة متصرف من
وزارة الشباب والرياضة  ،وميكن صياغة
الدرجة الثانية ( السلم ) 11
هذا االختبار يف شكل حتليل موضوع أو
اإلجابة عن أسئلة أو دراسة ملف أو التعليق
على نص ( أنظر امللحق ) .
 -3اختبار شفوي  :تناقش فيه جلنة االمتحان
مع املرتشح املواضيع الكتابية  ،عند
االقتضاء  ،ومواضيع أخرى تهم مهام
وختصصات املرتشح بهدف تقييم قدراته على
ممارسة الوظائف أو املهام املرتبطة بالدرجة
املمتحن بشأنها .

◄ امتحان الكفاءة املهنية
لولوج درجة حمرر من الدرجة
الثانية ( السلم ) 11
◄ امتحان الكفاءة املهنية
لولوج درجة حمرر من الدرجة
الثالثة ( السلم ) 9

املعامل
3

4

4

 – 1اختبار كتابي عام  :يتعلق بقطاع
الشباب والرياضة أو مبجال التدبري العمومي .

3

 - 2اختبار كتابي خاص  :يتعلق بالوظائف
أو املهام املمارسة من طرف املوظفني املنتمني
للدرجة املمتحن بشأنها أو جمال اختصاصات
وزارة الشباب والرياضة  ،وميكن صياغة
هذا االختبار يف شكل حتليل موضوع أو
اإلجابة عن أسئلة أو دراسة ملف أو التعليق
على نص ( أنظر امللحق ) .

4

 - 3اختبار شفوي  :تناقش فيه جلنة االمتحان
مع املرتشح املواضيع الكتابية  ،عند
االقتضاء  ،ومواضيع أخرى تهم مهام
وختصصات املرتشح بهدف تقييم قدراته على
ممارسة الوظائف أو املهام املرتبطة بالدرجة
املمتحن بشأنها .

4

مدة اإلجناز

التوقيت

 3ساعات

من س 0331
إىل
س 00331

 3ساعات

من س 03331
إىل
س 03331

ما بني 02
و  31دقيقة

من حتديد
جلنة
االمتحان

 3ساعات

 3ساعات

ما بني 02
و  31دقيقة

من س 0331
إىل
س 00331
من س 03331
إىل
س 03331

من حتديد
جلنة
االمتحان

 -1اختبار كتابي عام  :يتعلق بقطاع
الشباب والرياضة .
◄ امتحان الكفاءة املهنية  -2اختبار كتابي خاص  :يتعلق بالوظائف
لولوج درجة مساعد إداري من أو املهام املمارسة من طرف املوظفني املنتمني
للدرجة املمتحن بشأنها أو جمال اختصاصات
الدرجة الثانية ( السلم ) 7
وزارة الشباب والرياضة .
 -3اختبار شفوي  :تناقش فيه جلنة االمتحان
املواضيع الكتابية عند االقتضاء  ،ومهامه
وختصصه املرتشح وختترب قدراته على
ممارسة الوظائف أو املهام املرتبطة بالدرجة
املمتحن بشأنها.
 -1اختبار كتابي عام  :يتعلق بقطاع
◄ امتحان الكفاءة املهنية الشباب والرياضة .

لولوج درجة مساعد تقين من
الدرجة األوىل ( السلم ) 8
◄ امتحان الكفاءة املهنية
لولوج درجة مساعد تقين من
الدرجة الثانية ( السلم ) 7

 -2اختبار كتابي خاص  :يتعلق بالوظائف
أو املهام املمارسة من طرف املوظفني املنتمني
للدرجة املمتحن بشأنها أو جمال اختصاصات
وزارة الشباب والرياضة .
 -3اختبار شفوي  :مناقشة تنصب على
املواضيع الكتابية عند االقتضاء  ،وعلى
مهام وختصص املرتشح واختبار قدراته على
ممارسة الوظائف أو املهام املرتبطة بالدرجة
املمتحن بشأنها،وميكن عند االقتضاء
إخضاع املرتشح الختبار تطبيقي.
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3

 3ساعات

 3ساعات

من س 0331
إىل
س 00331
من س 03331
إىل
س 03331

3

ما بني 02
و  31دقيقة

من حتديد
جلنة
االمتحان

5

ساعتان () 5

من س 0331
إىل
س 00331

3

 3ساعات

من س 03331
إىل
س 03331

3

ما بني 02
و  31دقيقة

من حتديد
جلنة
االمتحان

 -1حترير موضوع ذي طابع عام يتعلق
بقطاع الشباب والرياضة .

0

ساعتان ( ) 5

من س 0331
إىل
س 01331

◄ امتحان الكفاءة املهنية

لولوج الدرجة األوىل من إطار  -2وضع تقرير يتعلق بتخصصات التقنيني
املمتحن يف شأنها .

5

ساعتان ( ) 5

من س 00311
إىل
س 03311

 -3التعليق على مشروع يتعلق
بالتخصصات التقنية املمتحن بشأنها واملهام
املوكولة للمرشح .

5

ساعتان ( ) 5

من س 03331
إىل
س 02331

 -4اختبار شفوي يتضمن حوارا مع اللجنة
ميكن أن يدور حول املواد الكتابية واملهام
املسندة للتقنيني وأسئلة حول الثقافة العامة
للمرشح ومدى قدرته على القيام باملهام
املنوطة بالدرجة املمتحن بشأنها.

5

التقنيني ( السلم ) 11
◄ امتحان الكفاءة املهنية
لولوج الدرجة الثانية من إطار
التقنيني ( السلم ) 11
◄ امتحان الكفاءة املهنية
لولوج الدرجة الثالثة من إطار
التقنيني ( السلم ) 9

 31دقيقة

من حتديد
جلنة
االمتحان

جيب أن يرفق كل ملف ترشيح ببطاقة تنقيط فردية خاصة باالمتحان معدة من طرف
الرئيس املباشر للمرشح حتتوي على نقطة مهنية عددية تطابق معدل النقط املمنوحة للمرشح برسم
السنوات الست املطلوبة الجتياز االمتحان  ،ترتاوح بني  1و  ، 51ويتم احتساب النقطة املهنية لالمتحان
على النحو التالي :
النقطة النهائية =

( معدل نقط االمتحان  ( + ) 31 xمعدل النقطة املهنية ) 31 x
011

◄يتكون ملف الرتشيح للمشارك يف االمتحان من الوثائق التالية :
 طلب تأكيد املشاركة يف االمتحان يشار فيه إىل الشعبة املختارة أو التخصص بالنسبة لالمتحاناتاليت حتتوي على الشعب أو التخصصات ( النموذج رفقته ) .
 بطاقة التنقيط خاصة باالمتحان ( النموذج رفقته ) . نسخة من قرار التسمية يف آخر درجة ينتمي إليها املرشح .يرسل ملف الرتشيح للمشاركة يف االمتحان عن طريق السلم اإلداري إىل وزارة الشباب
والرياضة  ،مديرية املوارد البشرية  -مصلحة التدبري التوقعي – إىل غاية  2116/12/12شارع ابن سينا
أكدال الرباط وهو آخر أجل لقبول الرتشيحات .

الرباط يف :
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ملــحق

خاص بامتحانات الكفاءة املهنية لولوج
درجات  :متصرف الدرجة الثانية ( السلم ) 11
مــحرر الدرجة الثانية ( السلم ) 11
مــحرر الدرجة الثالثة ( السلم ) 9
 املواد املتعلقة باالختبار الكتابي الثاني واالختبار الشفوي :

الشعب الـمختارة
شعبة الشباب

شعبة محاية الطفولة

شعبة اإلنعاش النسوي
ورياض األطفال

شعبة الرياضة

شعبة التسيري اإلداري

الـمواد
الرتبية ،علم النفس ،علم االجتماع ،علم النفس
االجتماعي ،علم النفس الرتبوي ،اخلدمة االجتماعية،
سوسيولوجية الوقت احلر ،اهتمامات وقضايا الشباب .
الرتبية ،علم النفس ،علم االجتماع ،علم النفس املرضي،
علم النفس االجتماعي ،علم اإلجرام واحنراف األحداث،
اخلدمة االجتماعية ،التشريعات القضائية والتنظيمات
املتعلقة باألحداث.
الرتبية ،علم النفس ،علم االجتماع ،اخلدمة االجتماعية،
التنظيمات والتشريعات املتعلقة باألم والطفل ،الرتبية
السكانية ،اهتمامات وقضايا الـمرأة ،املنظمات الوطنية
والدولية للمرأة .
الرتبية ،علم النفس الرياضي ،علم االجتماع الرياضي،
نظريات التدبري الرياضي ،فزيولوجية الرياضة،
بيداغوجية الرياضة ،البيوميكانيك.
القانون اإلداري املغربي ،املالية العام ،القانون األساسي
العام للوظيفة العمومية ،النظام األساسي اخلاص بأطر
الشبيبة والرياضة ،التشريعات املرتبطة بوزارة الشباب
والرياضة.

الـمــملكـة املغربـية
وزارة الـشباب والـرياضة

ROYAUME DU MAROC
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الكتـابة العامـة
مديرية املوارد البشرية

لولوج ..............................…………………….............................…………… :

اإلسم الشخصي :
اإلسم العائلي :
تاريخ االزدياد :
احلالة العائلية :
الدرجــــــــــــــــــة:
مقر التعيني :
التخصص أو الشعبة :
الرتبة :
تاريخ ولوج الوظيفة العمومية :
الوظيفة املزاولة حاليا :

هوية املوظف املرشح الجتياز االمتحان

رقم التأجري :
رقم ب ت و :
مكان االزدياد :
عدد األطفال :
تاريخ التعيني يف الدرجة :
األقدمية يف الرتبة :
منذ :

النقطة املمنوحة الجتياز االمتحان
سلم
التنقيط
على

5
5
3
4
3

عناصر التنقيط

النقطة
املمنوحة
السنة أألوىل

النقطة
املمنوحة
السنة الثانية

النقطة
املمنوحة
السنة الثالثة

النقطة
املمنوحة
السنة الرابعة

إجناز املهام املرتبطة بالوظيفة
املردودية
القدرة عن التنظيم
السلوك املهين
البحث واالبتكار

النقطة
املمنوحة
السنة
اخلامسة

املعدل العام = النقطة املهنية
النقطة العددية اخلاصة باالمتحان
..................

حرر ب

21/

يف

توقيع الرئيس املباشر

النقطة
املمنوحة
السنة
السادسة

جمموع
الست سنوات

معدل الست
سنوات

رقم التأجري :
رقم ب.ت.و :
مقر العمل :

 ...............................يف :

.....................................

طلب املشاركة يف امتحان الكفاءة املهنية
لولوج ................………………………………………….........................................…………………… :
دورة 5122/25/52 :

االسم والنسب :
تاريخ االزدياد

مكانه :

احلالة العائلية :
تاريخ الدخول لإلدارة :
اإلطار :

تاريخ التسمية يف اإلطار :

الدرجة :

الرتبة :

األشغال املكلف بها :

الشعبة أو التخصص :

 توقيع املعين باألمر :

………………………..…………..

نظرية الرئيس املباشر وتوقيعه

يوجه هذا الطلب مرفق بآخر قرار التسمية يف الدرجـــة وبطاقة التنقيط الفردية
للمرشح حتت إشراف السلــم اإلداري إىل وزارة الشباب والرياضة شارع إبن سينا أكدال
الرباط  ،مديرية املوارد البشرية مصلحة التدبري التوقعي  2116/12/12كآخر أجل لقبول
طلبات الرتشيح .

