
تاريخ إجراء التكوين  املعامل  املدة  برنامج اإلختبارات  اإلطار و الدرجة 

**** رئيس املنشآت الكهروميكانيكية  رئيس ملحقة هيدرولوجية 

**** تقني باملختبر  مراقب التنقيبات املائية 

**** خرائطي ممتاز  (معدات كبرى)مكانيكي مختص

****

1 ساعتان2 باللغة العربية وجوبا  تحرير موضوع إنشائي له عالقة بقطاع املاء  التجهيزات املائية 

2
 - 2تقني د :  ساعات 3- 

3تقني د :  ساعات 2
موارد املياه اإلختبارات املتعلقة باإلدارة واملالية والتشريع

4 ساعات3 تحليل نقدي ملشروع 

4 ساعات3 اختبار تقني 

2 ساعات3 باللغة العربية وجوبا  تحرير موضوع إنشائي له عالقة بقطاع املاء  موارد املياه التجهيزات املائية 

3 ساعات3 إعداد تقرير يتعلق بملف إداري  اإلعالميات  الصيانة/ االستغالل :األرصاد الجوية

6 ساعات8
بحث إنتقادي مللف أو مشروع أو دراسة للشعبة املختارة 

البراز تقافته العلمية ومؤهالته التقنية واإلقتصادية

**** 3 ساعات3

4 ساعات3

3 ساعات3

**** 4 ساعات3

**** 2 ساعات3

**** 3 ساعات3

يتعلق بالقطاع املعني : اختبار كتابي عام 
مساعد إداري من 

الدرجة األولى و الثانية
.يرتبط بالوظائف أو املهام املمارسة من طرف املوظفين أو اختصاصات اإلدارة املعنية:            اختبار كتابي خاص

 دجنبر21 دجنبر  إلى 17من

2018
تقني من الدرجة الثانية والثالثة 

اإلعالميات  التدبير

 دجنبر21 دجنبر  إلى 17من

2018
تقني من الدرجة األولى

تحليل موضوع يرتبط بالسياسات العمومية في إحدى املجاالت املختلفة: اختبار كتابي عام 

.يرتبط بالوظائف أو املهام املمارسة من طرف املوظفين أو اختصاصات اإلدارة املعنية:                    اختبار كتابي خاص

متصرف من الدرجة الثانية  

.يرتبط بالوظائف أو املهام املمارسة من طرف املوظفين أو اختصاصات اإلدارة املعنية:                     اختبار كتابي خاص

محرر من الدرجة األولى

موضوع تحليلي للسياسة الحكومية املتعلقة بقطاع املاء أو بمجال التدبير العمومي:             اختبار كتابي عام 

الصيانة/ االستغالل :األرصاد الجوية

 التجهيز اإللكتروميكانيكي

جدول التخصصات املمتحن في شأنها وبرامج اإلختبارت الكتابية وبرمجة الدورات التكوينية الخاصة بامتحانات الكفاءة املهنية 

2018برسم السنة املالية - قطاع املاء- للترقي بمختلف الدرجات بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 

التخصصات املمتحن في شأنها 

رئيس معمل اإلستنساخ والسحب 

مساعد تقني من

 الدرجة األولى والثانية

2ساعتان2

3ساعات3

يتعلق بقطاع املاء:   اختبار كتابي عام 

يتعلق بالوظائف أو املهام املمارسة من طرف املوظفين : اختبار كتابي خاص 

أو بمجال اختصاصات اإلدارة املعنية


