
 

 االنتقال الطاقيقطاع      
 

 ية الخاصة بامتحانات الكفاءة المهنية ئمقرر باإلعالن عن النتائج النها

  - 2021دجنبر  25دورة  -

 

؛والتنمية المستدامةإن وزيرة االنتقال الطاقي   

( بمثابة النظام األساسي العام 1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم  -

 للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، 

( بسن نظام عام للمباريات 1967يونيو  22) 1387من ربيع األول  13الصادر في  401.67وعلى المرسوم الملكي رقم  -

     تتميمه؛وقع تغييره و، كما حانات الخاصة بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العموميةواالمت

بتحديد شروط ترقي المتعلق ( 2005 يسمبرد 2) 1426من شوال  29الصادر في  2.04.403وعلى المرسوم رقم  -

 اإلطار، كما وقع تغييره وتتميمه؛  موظفي الدولة في الدرجة أو 

( بشأن النظام األساسي الخاص بهيئة 2005ديسمبر  2) 1426من شوال  29الصادر في  2.05.72وعلى المرسوم رقم  -

 ( منه؛1)الفقرة 10المادة و (1)الفقرة  9المادة  التقنيين المشتركة بين الوزارات والسيما

ساسي الخاص ( بشأن النظام األ2010أكتوبر  29) 1431من ذي القعدة  20الصادر في  2.10.452وعلى المرسوم رقم  -

 منه؛ 12بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات والسيما المادة 

( بشأن النظام األساسي الخاص 2010أكتوبر  29) 1431من ذي القعدة  20الصادر في  2.10.453وعلى المرسوم رقم  -

 منه؛ 12بهيئة المساعدين اإلداريين المشتركة بين الوزارات والسيما المادة 

صادر في  1590.15وعلى قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث االدارة رقم   -

( بتحديد إجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى الدرجتين األولى والثانية 2015ماي  8) 1436من رجب  19

 ؛-قطاع الطاقة والمعادن –والبيئة بهيئة التقنيين بوزارة الطاقة والمعادن والماء 

من جمادى  23صادر في  1174.11وعلى قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  -

( بتحديد شروط وإجراءات وبرنامج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مساعد إداري 2011أبريل  27) 1432األولى 

 األولى؛من الدرجة 

جمادى من  23صادر في  1177.11رقم  القطاعات العامةتحديث الوزير األول المكلف بوعلى قرار للوزير المنتدب لدى  -

ة مساعد تقني درجلولوج امتحان الكفاءة المهنية وبرنامج إجراءات شروط و( بتحديد 2011أبريل  27) 1432 األولى

 ؛األولى من الدرجة

بإجراء امتحان لكفاءة  2021نونبر  10بتاريخ  2021-04م قرار لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية المستتتتتتتدامة رق وعلى -

 ؛المهنية لولوج درجة تقني من الدرجة األولى

بإجراء امتحان لكفاءة  2021نونبر  10بتاريخ  2021-05م قرار لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية المستتتتتتتدامة رق وعلى -

 لثانية؛لولوج درجة تقني من الدرجة ا المهنية

بإجراء امتحان لكفاءة  2021نونبر  10بتاريخ  2021-06م قرار لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية المستتتتتتتدامة رق وعلى -

 األولى؛من الدرجة  إداريدرجة مساعد المهنية لولوج 

بإجراء امتحان لكفاءة  2021نونبر  10تاريخ ب 2021-07م قرار لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية المستتتتتتتدامة رق وعلى -

 األولى؛من الدرجة  تقنيدرجة مساعد المهنية لولوج 

، بتعيين اللجنة الخاصة بامتحانات 2021دجنبر  21على مقرر وزيرة االنتقال الطاقي و التنمية المستدامة المؤرخ في و -

 ،2021دجنبر  25دورة  -قطاع االنتقال الطاقي –بوزارة االنتقال الطاقي و التنمية المستدامة  الكفاءة المهنية

 ؛2021رسم سنة بوعلى جداول الحصيص المالي  -

 .وعلى محضر لجنة االمتحان -

 
 




