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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
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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 .

