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 الدرجة الثالثة – الثانية الدرجة- ألاولى: امتحان الكفاءة املهنية للترقي إلى درجة محرر: من الدرجة نوع الامتحان.  

 اختبار كتابي عام يتعلق بالقطاع وبمجال التدبير العمومي.: ملادةا 

 تحرير موضوع – دراسة وضعية –أسئلة متعددة  :يةالاختبار  الوضعيات     

 ( ساعات 3) : ثالثاملدة 

 3: املعامل 
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 (%)الرئيسية وزن املجاالت  املحاور  الرئيسية املجاالت

 ألاول:املجال الرئيس ي  .1

تنظيم واختصاصات 

 القطاع.ومستجدات 

 بالقطاع؛ تعزيز الالمركزية والالتمركز : (1املحور ). 1.1

 ؛م ألاداء(تقوي -التحفيز  -التأطير والتكوين واملواكبة ) بالقطاع املوارد البشريةب الارتقاء: (1املحور ) . 1.1 05 %

 التربية والتكوين.مستجدات تطوير منظومة : (3املحور ) . 3.1

 املجال الرئيس ي الثاني: .1

 .التدبير العمومي

 .ةإلاداري تبسيط املساطر : (1املحور ) . 1.1

 إلاداري العمومي؛ التدبير  تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في: (1املحور ) .1.1 05 %

 .أخالقيات املرفق العمومي: (3املحور ) . 3.1
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 :رجعياتم

  ؛5101-5102الرؤية الاستراتيجية 

 النموذج التنموي الجديد؛ 

 ؛5152/5150الحكومي  البرنامج 

  إلادارة؛الخطة الوطنية إلصالح 

 الاستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد؛ 

  م تنظيب يتصل فيماإصدارات املديريات املركزية

 واختصاصات القطاع والتدبير العمومي.

 

 

 نصوص تشريعية وتنظيمية:

  املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ 20.05القانون إلاطار 

 املساطر وإلاجراءات إلادارية؛املتعلق بتبسيط  22.05القانون رقم 

 النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛ 

  كما وقع تغييره وتتميمه؛ ،القاض ي بإحداث ألاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 15.11القانون رقم 

  كما وقع ،جتماعية للتربية والتكوينألعمال الا لنهوض باؤسسة محمد السادس لالقاض ي بإحداث وتنظيم م 50.11 القانون 

 ؛تغييره وتتميمه

  بمثابة النظام ألاساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع  5110فبراير  01 فيالصادر  5.15.022املرسوم رقم

 تغييره وتتميمه؛

  بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما بمثابة النظام ألاساس ي الخاص  5115يوليو  05الصادر في  5.15.052املرسوم رقم

 وقع تغييره وتتميمه؛

  بشأن النظام ألاساس ي الخاص بهيئة املحررين املشتركة بين الوزارات 5101أكتوبر  55الصادر في  5 .01.222املرسوم رقم، 

 ؛كما وقع تغييره وتتميمه

  كما وقع تتميمه؛ ،وزارة التربية الوطنيةبشأن اختصاصات وتنظيم  5115يوليو  05الصادر في  5.15.005املرسوم 

 النصوص القانونية املتعلقة بنظام ترقية وتنقيط وتقييم أداء املوظفين؛ 

 القرارات الوزارية في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح ألاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها إلاقليمية؛ 

  مجال التدبير إلاداري.مناشير السيد رئيس الحكومة الصادرة في 
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