
 

 )القرارات المنظمة ، المواضيع ، المدة ، المعامل ( : المهنية الكفاءةامتحانات 
 ة الداخلية ، متصرف مشترك بين الوزاراتمساعد إداري مشترك بين الوزارات ، مساعد تقني مشترك بين الوزارات  ، محرر مشترك بين الوزارات ، تقني بوزارة الداخلية ، متصرف وزار  

 
 

1 
 إداري مساعد

مشترك بين 
 اتالوزار

قرار الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف  .1

 27صادر في  1174.11بتحديث القطاعات العامة رقم 

بتحديد شروط و إجراءات و برنامج  2011أبريل 

مساعد إداري من امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة 
 . الدرجة األولى

قرار الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف  .2

 27صادر في  1175.11بتحديث القطاعات العامة رقم 

بتحديد شروط و إجراءات و برنامج  2011أبريل 

مساعد إداري من امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة 
 الدرجة الثانية 

 (2011يونيو  9بتاريخ  5950) ج ر  

 على اختبارين كتابيين و اختبار شفوي تحدد مددها  يشتمل اإلمتحان:  5المادة 

 و معامالتها كما يلي :

 المعامل المدة اإلختبار

 2 ساعات 3 يتعلق بالقطاع المعني ..اختبار كتابي عام : 1

يتعلق بالوظائف أو المهام الممارسة من . اختبار كتابي خاص : 2

بشأنها أو بمجال طرف الموظفين المنتمين للدرجة الممتحن 
 اختصاصات اإلدارة المعنية.

 3 ساعات 3

مناقشة تنصب على المواضيع الكتابية ، عند  .اختبار شفوي :3

اإلقتضاء ، وعلى مهام و تخصص المترشح و اختبار قدراته على 
  ممارسة الوظائف أو المهام المرتبطة بالدرجة الممتحن بشأنها .

 15ما بين 

 30و  

 دقيقة

3 

2 
 مساعد تقني
مشترك بين 

 اتالوزار

قرار الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف  .1
 27صادر في  1174.11بتحديث القطاعات العامة رقم 

بتحديد شروط و إجراءات و برنامج  2011أبريل 

مساعد تقني من امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة 
 . الدرجة األولى

قرار الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف  .2

 27صادر في  1175.11بتحديث القطاعات العامة رقم 

بتحديد شروط و إجراءات و برنامج  2011أبريل 

مساعد تقني من امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة 
 الدرجة الثانية 

 (2011يونيو  9بتاريخ  5950) ج ر  

 على اختبارين كتابيين و اختبار شفوي أو تطبيقي تحدد مددها  يشتمل اإلمتحان:  5المادة  

 و معامالتها كما يلي :

 المعامل المدة مادة اإلختبار

 2 ساعتان 2 يتعلق بالقطاع المعني ..اختبار كتابي عام : 1

يتعلق بالوظائف أو المهام الممارسة من . اختبار كتابي خاص : 2

للدرجة الممتحن بشأنها أو بمجال طرف الموظفين المنتمين 
 اختصاصات اإلدارة المعنية.

 3 ساعات 3

مناقشة تنصب على المواضيع الكتابية ، عند .اختبار شفوي : 3

اإلقتضاء ، وعلى مهام و تخصص المترشح و اختبار قدراته على 
ممارسة الوظائف أو المهام المرتبطة بالدرجة الممتحن بشأنها . 

  اإلقتضاء إخضاع المترشح الختبار تطبيقي .ويمكن عند 

 15ما بين 

 30و  

 دقيقة

3 

 
1 



 

3 
 محرر

مشترك بين 
 الوزارات

قرار الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف  .1
 27صادر في  1171.11بتحديث القطاعات العامة رقم 

بتحديد شروط و إجراءات و برنامج امتحان  2011أبريل 

 . محرر من الدرجة األولىالكفاءة المهنية لولوج درجة 
قرار الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف  .2

 27صادر في  1172.11بتحديث القطاعات العامة رقم 

بتحديد شروط و إجراءات و برنامج امتحان  2011أبريل 

 محرر من الدرجة الثانية الكفاءة المهنية لولوج درجة 
قرار الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف  .3

 27صادر في  1173.11بتحديث القطاعات العامة رقم 

بتحديد شروط و إجراءات و برنامج امتحان  2011أبريل 

 .محرر من الدرجة الثالثةءة المهنية لولوج درجة الكفا
 (2011يونيو  9بتاريخ  5950) ج ر 

 يشتمل اإلمتحان على اختبارين كتابيين و اختبار شفوي تحدد مددها :  5المادة 

 و معامالتها كما يلي :

 المعامل المدة اإلختبار

موضوع تحليلي للسياسة الحكومية : .اختبار كتابي عام 1

 المتعلقة بالقطاع المعني أو بمجال التدبير العمومي .
 3 ساعات 3

يتعلق بالوظائف أو المهام الممارسة . اختبار كتابي خاص : 2

من طرف الموظفين المنتمين للدرجة الممتحن بشأنها أو بمجال 
في شكل  اختصاصات اإلدارة المعنية ، و يمكن صياغة اإلختبار

تحليل موضوع أو اإلجابة عن أسئلة أو دراسة ملف أو التعليق 
 على نص.

 4 ساعات 3

تناقش فيه لجنة اإلمتحان مع المترشح .اختبار شفوي : 3

، و مواضيع أخرى تهم مهام  المواضيع الكتابية ، عند اإلقتضاء
و تخصص المترشح بهدف تقييم قدراته على ممارسة الوظائف 

  أو المهام المرتبطة بالدرجة الممتحن بشأنها .

 15ما بين 

 30و  

 دقيقة

4 

4 
بوزارة  تقني

 الداخلية

قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  .1

بتحديد نظام امتحان  2016شتنبر  4صادر في  2065.06

تقني من الدرجة األولى الكفاءة المهنية لولوج درجة 
 بوزارة الداخلية.

قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم   .2

بتحديد نظام  2006غشت  24صادر في  1995.06

تقني من الدرجة امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة 
 الداخلية.  بوزارة الثانية

قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  .3

بتحديد نظام  2006غشت  24صادر في  1996.06

تقني من الدرجة امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة 
 بوزارة الداخلية.الثالثة 

 (. 2006أكتوبر  9بتاريخ  5463) ج ر  

تبار شفوي يتضمن كل منهما المواد يشتمل اإلمتحان على اختبار كتابي و اخ:  4المادة  

 التالية :

 اإلختبار الكتابي : ( أ

 المعامل المدة مادة اإلختبار

 3 ساعات 3 تحرير موضوع ذي طابع مهني .

 10و ال يتأهل الجتياز اإلختبار الشفوي إال المترشحون الحاصلون على معدل يساوي 

 على األقل في اإلختبار الكتابي . 20على 

 اإلختبار الشفوي : ( ب

 المعامل المدة مادة اإلختبار

يتضمن اإلختبار الشفوي حوارا مع اللجنة يتعلق باختصاصات 
وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أو حول المهام المسندة للمعني 
باألمر ، و مدى قدرته على ممارسة المهام المرتبطة بالدرجة 

 الممتحن بشأنها

20 

 دقيقة
3 

 
2 



 

5 
 متصرف

لوزارة  
 الداخلية

صادر في  2659.07قرار لوزير الداخلية رقم  .1

بتحديد نظام امتحان الكفاءة  2007دجنبر  17

 .متصرف لوزارة الداخليةالمهنية لولوج سلك 
 (. 2007 دجنبر 31بتاريخ  5591) ج ر 

 يشتمل اإلمتحان على اختبار كتابي يتضمن ::  4المادة 

 المدة اإلختبار

 ساعات 3 تحرير موضوع ذي طابع مهني .

6 

 متصرف 
من الدرجة 

 الثانية
مشترك بين 

 اتالوزار

قرار الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف  .1

صادر في  1170.11بتحديث القطاعات العامة رقم 

بتحديد شروط و إجراءات  2011أبريل  27

وبرنامج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة 

 . متصرف من الدرجة الثانية

 (. 2011يونيو  9بتاريخ  5950) ج ر  

يشتمل اإلمتحان على اختبارين كتابيين و اختبار شفوي تحدد :  5المادة  

 مددها و معامالتها كما يلي :

 الكتابي : اإلختبار ( أ

 المعامل المدة مادة اإلختبار

تحليل موضوع يرتبط .اختبار كتابي عام : 1

 بالسياسات العمومية في إحدى المجاالت المختلفة .
 3 ساعات 3

يتعلق بالوظائف أو المهام . اختبار كتابي خاص : 2

الممارسة من طرف الموظفين المنتمين للدرجة 
الممتحن بشأنها أو بمجال اختصاصات اإلدارة 
المعنية ، و يمكن صياغة اإلختبار في شكل تحليل 
موضوع أو اإلجابة عن أسئلة أو دراسة ملف أو 

 التعليق على نص.

 4 ساعات 3

 اإلختبار الشفوي : ( ب

 المعامل المدة اإلختبارمادة 

تناقش فيه لجنة اإلمتحان مع .اختبار شفوي : 3

المترشح المواضيع الكتابية ، عند اإلقتضاء ، 
ومواضيع أخرى تهم مهام و تخصص المترشح 
بهدف تقييم قدراته على ممارسة الوظائف أو المهام 

 المرتبطة بالدرجة الممتحن بشأنها .

 15ما بين 

 30و  

 دقيقة

4 

 

 2019 دجنبر 15عمر العثماني ، تنغير في : 

 3 


