
        الـمملكة. الـمغربية     

 وزارة .الـــــداخـــلية     

 مكناس.  فاس   والية. جهة

 عمـــالة. مكناس       

   جماعة مكناس      

        قسم املوارد البشرية 

التدبير   مصلحة      

املستوفين لست سنوات املوظفين جماعة مكناس إلى علم ينهي رئيس                                                 

أنه سيتم إجراء امتحانات الكفاءة  ،31/12/2017الى غاية في الدرجة من الخدمة الفعلية 

 الجدول أسفله : وفقلك  ذو  2017 دجنبر    03 االحد وم ياملهنية 

 درجة الترقية الدرجة األصلية
شروط 

املشاركة في 
 اإلمتحان

املناصب 
املتبارى 

 بشأنها
 مقر اإلمتحانتاريخ و 

 متصرف مساعد
  10السلم  

متصرف وزارة الداخلية 
  11السلم 

 
 

التوفر على  

(   06ست )

سنوات على 

األقل من 

الخدمة 

الفعلية في 

الدرجة  الى  

غاية 

31/12/2017 

بمركز  2017دجنبر    03 05
 التكوين املنهي باب تيزيمي

متصرف من الدرجة 
 10الثالثة السلم 

جة الثانية متصرف من الدر 
بمركز  2017دجنبر    03 01 11السلم 

 التكوين املنهي باب تيزيمي
الثانية محرر من الدرجة 

 10السلم 
األولى محرر من الدرجة 

بمركز  2017دجنبر    03 01 11السلم 
 التكوين املنهي باب تيزيمي

الثالثة محرر من الدرجة 
 9السلم 

الثانية محرر من الدرجة 
بمركز  2017دجنبر    03 01 10السلم 

 التكوين املنهي باب تيزيمي
 محرر من الدرجة الرابعة

 8السلم 
 محرر من الدرجة الثالثة

بمركز  2017دجنبر    03 02 9السلم 
 التكوين املنهي باب تيزيمي

 تقني الدرجة الثانية 
 10السلم 

 تقني الدرجة األولى 
بمركز  2017دجنبر    03 03 11السلم 

املنهي باب تيزيمي التكوين  

 تقني الدرجة الثالثة
 9السلم  

 تقني الدرجة الثانية 
بمركز  2017دجنبر    03 04 10السلم 

 التكوين املنهي باب تيزيمي
تقني الدرجة الرابعة  

 8السلم 
 تقني الدرجة الثالثة 

بمركز  2017دجنبر    03 03 9السلم 
 التكوين املنهي باب تيزيمي

الدرجة  مساعد تقني من
 7سلم الالثانية 

 
مساعد تقني من الدرجة 

 01 8سلم  األولى
بمركز  2017دجنبر    03

 التكوين املنهي باب تيزيمي

مساعد تقني من الدرجة 
 6سلم ال الثالثة

 
مساعد تقني من الدرجة 

 01 7سلم  الثانية
بمركز  2017دجنبر    03

 التكوين املنهي باب تيزيمي

رجة مساعد إداري من الد
 6سلم ال نيةالثا

ة مساعد إداري من الدرج
بمركز  2017دجنبر    03  08 7سلم ولى األ 

 التكوين املنهي باب تيزيمي
 مساعد إداري من الدرجة 

 6سلم ال الثانية 
مساعد إداري من الدرجة 

بمركز  2017دجنبر    03 01 8سلم األولى  
 التكوين املنهي باب تيزيمي

ممرض مجاز من الدولة 
 10الدرجة األولى السلم 

ممرض مجاز من الدولة 
 01 11الدرجة املمتازة السلم 

بمركز  2017دجنبر    03
 التكوين املنهي باب تيزيمي

 

   .2017نونبر  10هو يوم   طلبات الترشيحهذا وأن أخر أجل لقبول 

 والســـــــالم./.          
 مكناس في :                                                                                                                                                     

 

 

 عن إجراء امتحانات الكفاءة املهنيةن اعــــــــــــــــــل 
 عن سنة 2017



        الـمملكة. الـمغربية      

 وزارة .الـــــداخـــلية     

 مكناس.  فاس   والية. جهة

 عمـــالة. مكناس       

اعة مكناس جم        

     قسم املوارد البشرية   

 التدبير مصلحة      

  

توفر ين على الشروط ينهي رئيس جماعة مكناس إلى علم املوظفين امل 

 يومأنه سيتم إجراء امتحانات الكفاءة املهنية  ،31/12/2017الى غاية  النظامية  

 الجدول أسفله : وفقلك  ذو   2017  دجنبر    03 األحد

 درجة الترقية صليةالدرجة األ 

شروط 

املشاركة في 

 اإلمتحان

 

 التخصص

املناصب 

املتبارى 

 بشأنها

تاريخ ومقر 

 اإلمتحان

مهندس 

التطبيق 

 الدرجة املمتازة 

مهندس الدولة 

 الدرجة املمتازة

 

التوفر على الرتبة 

الثالثة على األقل 

بصفة مهندس 

التطبيق الدرجة  

املمتازة الى غاية 

31/12/2017 

 

 دسة املدنية الهن

 

 اإلحصائيات

 

 تخصصات أخرى  

الحصول 

على نقطة 

نهائية ال 

تقل على 

10/20 

يوم األحد  

 دجنبر    03

2017    

بمركز 

التكوين 

املنهي باب 

 تيزيمي 

 

 

  . 2017نونبر  10هذا وأن أخر أجل لقبول طلبات الترشيح هو يوم  

 والســـــــالم./.               

 مكناس في :                                                                                                                                               
 

 

 

 

 عن إجراء امتحانات  ناعــــــــــــــــــل 

 الكفاءة املهنية عن سنة 2017


