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 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن      
 

 واملوظفين  املفائدة موظفيه، 2021الكفاءة املهنية برسم سنة امتحانات  تنظيـــمعن  واللوجيستيك النقل ووزارةواملـــــــــاء  ز التجهيـــوزارة تعلن 

 وذلك وفق الجدول  املستوفين للشروط النظامية )موظفي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء سابقا( امالتابعين ملصالحه امللحقين

  التالي: بيانيال 

 

   مالحظة:

 وجدة. ، مراكش، أكادير، العيون، مكناس و ءالدار البيضاالرباط،    :االمتحاناتإجراء  راكز م 
 

 إلى مديرية وإرساله تحت إشراف السلم اإلداري،  ،2021تعبئة طلب الترشيح للمشاركة في امتحان الكفاءة املهنية برسم سنة يجب هذا، و 

ة ـــــــــــــــــــــــــــمع تحديد اإلطار والدرجة املمتحن بشأنها بخان ،أسفله اإللكتروني البريدعن طريق وذلك  أعالهاملوارد البشرية داخل األجل املحدد 

 .موضوع الرسالة اإللكترونية

 مديرية املوارد البشرية: @mtpnet.gov.ma2021exampro 
 

وحسب القرارات التي تتخذها  19هذا اإلعالن قابل للتعديل أو اإللغاء وذلك حسب تطور الحالة الوبائية التي تعرفها البالد جراء تفش ي مرض كوفيد  جدا:هام 

 السلطات املختصة املكلفة بتدبير الجائحة.

 

 الكفاءة املهنيةنوعية امتحان 
 شروط الترشيح المتحان 

 الكفاءة املهنية
 عدد املناصب 

تاريخ إجراء 

 االمتحان

آخر أجل إليداع 

 الترشيحات

( سنوات من الخدمة الفعلية في 4أربعة ) مهندس دولة من الدرجة املمتازةولوج درجة 

 درجة مهندس الدولة من الدرجة األولى
167 

 2021دجنبر  11

 

  2021نونبر  25

( سنوات من الخدمة الفعلية في 6ستة ) ولوج درجة تقني من الدرجة األولى

 24 درجة تقني من الدرجة الثانية

( سنوات من الخدمة الفعلية في 6ستة ) الدرجة الثانيةولوج درجة تقني من 

 درجة تقني من الدرجة الثالثة
72 

( سنوات من الخدمة الفعلية في 6ستة ) ولوج درجة تقني من الدرجة الثالثة

 درجة تقني من الدرجة الرابعة
01 

( سنوات من الخدمة الفعلية في 6ستة ) ولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية

 درجة متصرف من الدرجة الثالثة
04 

 

 

 

 

 

 2021دجنبر  12

 

 

( سنوات من الخدمة الفعلية في 6ستة ) ولوج درجة محرر من الدرجة األولى

 درجة محرر من الدرجة الثانية
01 

( سنوات من الخدمة الفعلية في 6ستة ) ولوج درجة محرر من الدرجة الثانية

 درجة محرر من الدرجة الثالثة
01 

( سنوات من الخدمة الفعلية في 6ستة ) ولوج درجة محرر من الدرجة الثالثة

 01 درجة محرر من الدرجة الرابعة

( سنوات من الخدمة الفعلية في 6ستة ) ولوج درجة مساعد إداري من الدرجة األولى

 05 من الدرجة الثانية إداري درجة مساعد 

( سنوات من الخدمة الفعلية في 6ستة ) الثانيةولوج درجة مساعد إداري من الدرجة 

 16 من الدرجة الثالثة إداري درجة مساعد 

( سنوات من الخدمة الفعلية في 6ستة ) ولوج درجة مساعد تقني من الدرجة األولى

 من الدرجة الثانية تقنيدرجة مساعد 
17 

الخدمة الفعلية في ( سنوات من 6ستة ) الثانيةولوج درجة مساعد تقني من الدرجة 

 من الدرجة الثالثة تقنيدرجة مساعد 
152 
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