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مراجع يمكن االستئناس بها خالل التحضير المتحان الكفاءة المهنية:








القانون اإلطار رقم  71.15المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.1..111بتاريخ  9.غشت .991.
المذكرة الوزارية رقم  197×1.بتاريخ  90أكتوبر  991.في شأن االرتقاء بالممارسة التربوية في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي بالثانويات اإلعدادية والثانويات التأهيلية.
المرسوم الملكي رقم  119.33بتاريخ  91أبريل  1.35بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية.
القرار الوزاري رقم  939×1.بتاريخ  95أكتوبر  991.بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
المرسوم رقم  9.99.153بتاريخ  15يوليوز  9999بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ،كما وقع تغييره وتتميمه.
المذكرة رقم  197/10بتاريخ  9.غشت  2018بشان تدابير تحسين الفعالية والنجاعة في مجال الدعم االجتماعي  ،وإجراءات ترشيد الموارد المتاحة.
المذكرة الوزارية رقم  999×15بتاريخ  11مارس  9915في شأن تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه.









ظهير شريف رقم  1-58-008بتاريخ  92فبراير  1.70بمثابة القانون األساسي العام للوظيفة العمومية....
تعليمات وزير المالية المتعلقة بعمل شساعات المداخيل والنفقات بتاريخ .1.3./91/93
القرار رقم 22470بتاريخ  15ماي  9997في شأن التنظيم المالي و المحاسباتي لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
تعليمات وزير المالية رقم  2503بتاريخ  93نونبر  9990حول إحداث وعمل ومراقبة شساعات النفقات والمداخيل المحدثة بالمؤسسات العمومية.
المرسوم رقم  1917.95.9بتاريخ  2نونبر  9990المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
المذكرات المتعلقة بالداخليات (مذكرة  119بتاريخ  99ماي  – 1..7المذكرة رقم  119بتاريخ  92أكتوبر .)9991
الدورية رقم  9979بتاريخ  13نونبر  1.71المتعلق بمسك جرد ممتلكات المؤسسات التعليمية.









المذكرة رقم  1990بتاريخ  19غشت  1.33والمذكرة الوزارية  1191بتاريخ  93أكتوبر  1.35حول التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية.
المذكرات المنظمة لتدبير حساب الخارج عن الميزانية ،ومسك محاسبته.
القانون رقم  95.99القاضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
القانون رقم  31 – ..المتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
القانون  3..99بتاريخ 11نونبر 9991في شأن المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
المرسوم رقم  2-02- 382بتاريخ  15يوليوز  9999بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية.
المرسوم رقم  2.02.854الصادر بتاريخ  19فبراير  9991بمثابة النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ،كما وقع تغييره و تتميمه.








المرسوم رقم  12.-19-9بتاريخ  99مارس  9911المتعلق بالصفقات العمومية كماوقع تغييره وتتميمه .
المذكرة رقم  51بتاريخ  99ماي  999.في شأن إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
الدليل المسطري في شأن التدبير المالي لجمعيات دعم مدرسة النجاح في صيغته المحينة مارس . 9991
المذكرة رقم  191بتاريخ  11غشت  999.وما بعدها بشأن مشروع المؤسسة .
المقرر الوزاري في شأن تنظيم السنة الدراسية.
مذكرة رقم  905 ×91في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج بتاريخ  3أكتوبر .9991
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