
 

 
 هام تنبيه  

 الكفاءة املهنية اتمتحانبا حول اإلجراءات التنظيمية الخاصة

   وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء من طرف ةاملنظم                   

 -قطاع املاء   -

 2018 دجنبر 16 دورة األحد

 ت التالية:السهر على احترام املقتضياو السادة املسؤولين عن الحراسة  السيدات يرجى من         

 ومقارنتها  لالمتحاناالستدعاء و لتعريف ل الوطنيةطاقة البب اإلدالء من خاللرشحين تالتأكد من هوية امل

 ؛لمرشحينالوطنية لتعريف الورقم بطاقة  اسملحضور مع اإلشارة إلى كل خطأ مطبعي بشأن ا بلوائح

  ؛املسموح بها املرشحين غير استبعاد جميع الوثائق والكتب أو األوراق التي تكون مصحوبة من طرف 

  ؛أو أية وسيلة من وسائل االتصال تحت طائلة الطرد من االمتحانيمنع استعمال الهاتف النقال 

 ؛غشلل لةو محا العمل على توزيع أقل ما يمكن من أوراق االمتحان على املرشحين و ذلك تفاديا ألي 

 ؛إلعالن عن مواضيع االختباررشح أن يتقدم ألحد االختبارات الكتابية بعد اتيمنع على كل م 

 ؛الختبارل الوقت املخصصساعة من  مرور رشح الخروج من القاعة إال بعد تال يسمح للم 

 ؛رشحينتأن يوقع في الئحة امل الحراسة و رشح أنهى االختبار أن يسلم ورقة االمتحان للجنة تيطلب من كل م 

 ؛رشح في عملية التصحيح و التنقيطتال يعتد بما يكتب في أوراق الوسخ للم 

  رشحين الحاضرينتأن يعملوا على ضبط عدد امل ةالحراس أعضاء لجنةيلتمس من السيدات و السادة 

 ؛ذلك بتسجيلهم في األظرفة و اللوائح  املخصصة لهذا الغرضو  واملتغيبين 

   إجراء  بمقرتسليم أوراق االختبارات بعد انتهائها إلى الجهة املختصة يطلب من املسؤول ) ة ( عن الحراسة 

 ؛االمتحان

  يعاقب عن كل غش أو محاولة غش أو كل مخالفة ملقتضيات نظام االمتحانات باإلقصاء من االختبارات  

ملقررة ا عند االقتضاء، عن تطبيق املقتضيات الجنائية املعمول بها والعقوبات التأديبية النظر، بصرف  

 ؛لذلك

  ؛املختصة املصلحةالعمل على إعادة أوراق االمتحان غير املستعملة إلى 

  تسلم نسخة من نظام االمتحانات إلى السيدات والسادة املكلفين بالحراسة، كما تلصق بأبواب قاعات 

 االمتحانات.



الفترة املسائية  الفترة الصباحية التاريخ  الدرجة املمتحن بشأنها 

يتعلق بالوظائف او املهام املمارسة : اختبار كتابي خاص  

من طرف املوظفين املنتمين للدرجة املمتحن بشأنها 

.أو اختصاصات اإلدارة املعنية

14h - 17h - ( ساعات3)

يتعلق بقطاع املاء : اختبار كتابي عام 

9h -11h ( ساعات2)
2018 دجنبر 16 األحد 

مساعد تقني من الدرجة

 األولى

يتعلق بالوظائف او املهام املمارسة : اختبار كتابي خاص  

من طرف املوظفين املنتمين للدرجة املمتحن بشأنها 

.أو اختصاصات اإلدارة املعنية

14h - 17h  -( ساعات3)

يتعلق بقطاع املاء : اختبار كتابي عام 

9h -11h ( ساعات2)
2018 دجنبر 16 األحد 

مساعد تقني من الدرجة

 الثانية

يتعلق بالوظائف او املهام املمارسة : اختبار كتابي خاص  

من طرف املوظفين املنتمين للدرجة املمتحن بشأنها 

.أو اختصاصات اإلدارة املعنية

14h - 17h ( ساعات3)

يتعلق بقطاع املاء : اختبار كتابي عام 

9h -12h (ساعات3 )
2018 دجنبر 16 األحد 

مساعد إداري من الدرجة 

األولى و الثانية

يتعلق بالوظائف او املهام املمارسة : اختبار كتابي خاص  

من طرف املوظفين املنتمين للدرجة املمتحن بشأنها 

أو اختصاصات اإلدارة املعنية

14h - 17h ( ساعات3)

تحليل موضوع يرتبط : اختبار كتابي عام 

(ساعات3 ) بالسياسات العمومية في إحدى املجاالت املختلفة

9h -12h

2018 دجنبر 16 األحد 
متصرف من

 الدرجة الثانية

يتعلق بالوظائف او املهام املمارسة: اختبار كتابي خاص  

 من طرف املوظفين املنتمين للدرجة املمتحن بشأنها 

.أو اختصاصات اإلدارة املعنية

14h - 17h ( ساعات3)

موضوع تحليلي للسياسة الحكومية املتعلقة بقطاع : اختبار كتابي عام 

املاء

9h -12h (ساعات3 )

2018 دجنبر 16 األحد 
محرر 

من الدرجة األولى

برنامج اإلختبارات الكتابية الخاصة بإمتحانات الكفاءة املهنية بوزارة 

2018برسم السنة املالية - قطاع املاء- التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 

(2018 دجنبر 16دورة األحد )



الدرجة املمتحن في شأنها  الشعبة املختارة مقر العمل  اإلسم الكامل  رقم اإلمتحان

مراقب التنقيبات املائية  مندوبية وكالة الحوض املائي ملوية  أحمد الحيان 1

رئيس معمل اإلستنساخ والسحب مديرية الشؤون اإلدارية واملالية  محمد شيخي 2

مراقب التنقيبات املائية  مصلحة املياه طاطا  عبد هللا بتبغ 3

(معدات كبرى)ميكانيكي مختص  وكالة الحوض املائي للساقية الحمراء وواد الذهب العيون ايت القدور ابراهيم  4

رئيس املنشآت الكهروميكانيكية مديرية التجهيزات املائية سعاد علوش 5

رئيس املنشآت الكهروميكانيكية مديرية التجهيزات املائية امينة سيوح 6

(معدات كبرى)ميكانيكي مختص  مديرية الشؤون اإلدارية واملالية  عبد املجيد عميمي  7

رئيس معمل اإلستنساخ والسحب وكالة الحوض املائي ألبي رقراق  منير كرمود  8

تقني باملختبر وكالة الحوض املائي لسبو عبد اإلله بنجلون 9

مراقب التنقيبات املائية  وكالة الحوض املائي لسبو عبد العزيز عابي 10

تقني باملختبر وكالة الحوض املائي لسبو التهامي بوعبيد  11

مراقب التنقيبات املائية  مصلحة املياه القنيطرة محمد الراوي 12

رئيس ملحقة هيدرولوجية وكالة الحوض املائي لسوس ماسة عبد الرحمان املصلوح 13

(معدات كبرى)ميكانيكي مختص  املديرية الجهوية لالرصاد الجوية بالشمال الغربي ادريس السعدي 14

 2018لوائح املترشحين املستوفين للشروط النظامية و املقبولين إلجتياز امتحانات الكفاءة املهنية برسم سنة 

-قطاع املاء - بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 

2018 دجنبر 16دورة األحد 

(2018 دجنبر 16دورة األحد )مساعد تقني من الدرجة األولى 

مساعد تقني من 

الدرجة األولى

.2018 دجنبر16 األحد تجرى اإلختبارات الكتابية الخاصة بهذه اإلمتحانات باملدرسة املحمدية للمهندسين بالرباط أكدال يوم :  -  ملحوظة

. فعلى املترشحين الواردة أسماؤهم أسفله الحضور  إلى مقر إجراء هذه اإلمتحانات ابتداء من الساعة الثامنة صباحا مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف 

 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاءات رسمية إلجتياز اإلختبارات الكتابية                  



(معدات كبرى)ميكانيكي مختص  مصلحة املياه بسطات عزيز بن الطالبة 15

رئيس ملحقة هيدرولوجية وكالة الحوض املائي أم الربيع زكرياء عبد الواحد 16

رئيس املنشآت الكهروميكانيكية وكالة الحوض املائي أم الربيع
حامدي علوي

 موالي عبد هللا
17

تقني باملختبر  وكالة الحوض املائي اللوكوس  عزيز الزموري 18

رئيس ملحقة هيدرولوجية وكالة الحوض املائي اللوكوس  عبد القادر القشتيح 19

(معدات كبرى)ميكانيكي مختص  مديرية الشؤون اإلدارية واملالية  موالي إدريس موالي 20

خرائطي ممتاز مصلحة املياه صفرو  الحسين السبتي  21

رئيس ملحقة هيدرولوجية وكالة الحوض املائي ملوية سعاد سبيع  22

(معدات كبرى)ميكانيكي مختص  وكالة الحوض املائي ملوية جياللي سيمو   23

الدرجة املمتحن في شأنها  الشعبة املختارة مقر العمل  اإلسم الكامل  رقم اإلمتحان

رئيس معمل اإلستنساخ والسحب املديرية الجهوية للتجيز والنقل واللوجيستيك واملاء السمارة  العربي امبارك 30

رئيس ملحقة هيدرولوجية املديرية الجهوية للتجيز والنقل واللوجيستيك واملاء طانطان  املصطفى املوتشو 31

مراقب التنقيبات املائية  مصلحة املياه وجدة  محمد بوعالتي 32

(معدات كبرى)ميكانيكي مختص  املديرية الجهوية للتجيز والنقل واللوجيستيك واملاء افران سيدي محمد حمدي علوي 33

رئيس ملحقة هيدرولوجية مصلحة املياه بالصويرة 34 رشيد بكناش

رئيس معمل اإلستنساخ والسحب وكالة الحوض املائي للساقية الحمراء واد الذهب  لحسن بوكرمز 35

رئيس املنشآت الكهروميكانيكية مديرية التجهيزات املائية  محمد بنعقى 36

رئيس معمل اإلستنساخ والسحب مصلحة املياه مكناس  حميد أفقير  37

رئيس معمل اإلستنساخ والسحب مصلحة املياه مكناس  الطيب األمراني 38

رئيس ملحقة هيدرولوجية وكالة الحوض املائي لسبو الحسين املسعودي 39

رئيس ملحقة هيدرولوجية املديرية الجهوية للتجيز والنقل واللوجيستيك واملاء صفرو  نوفل بوسالمة 40

رئيس معمل اإلستنساخ والسحب مديرية األرصاد الجوية الوطنية  محفوظ حالب 41

رئيس املنشآت الكهروميكانيكية وكالة الحوض املائي ألم الربيع عبد اللطيف توفيقي 42

(معدات كبرى)ميكانيكي مختص  وكالة الحوض املائي مللوية محمد زهار  43

مراقب التنقيبات املائية  وكالة الحوض املائي ملوية محمد أوشن  44

رئيس املنشآت الكهروميكانيكية مصلحة املياه بطنجة محمد أجاللي 45

(2018 دجنبر 16دورة األحد )مساعد تقني من الدرجة الثانية 

مساعد تقني من 

الدرجة األولى

مساعد تقني من 

الدرجة الثانية



الدرجة املمتحن في شأنها  الدرجة الحالية مقر العمل  اإلسم الكامل  رقم اإلمتحان

محرر من الدرجة األولى محرر من الدرجة الثانية املصلحة اإلقليمية للماء بالداخلة اكماش السالك 50

الدرجة املمتحن في شأنها  الدرجة الحالية مقر العمل  اإلسم الكامل  رقم اإلمتحان

مساعد إداري من الدرجة األولى مساعد إداري من الدرجة الثانية  ش فاس-املديرية الجهوية لالرصاد الجوية ش طلحة ناجي 51

الدرجة املمتحن في شأنها  الدرجة الحالية مقر العمل  اإلسم الكامل  رقم اإلمتحان

مساعدة إدارية من الدرجة الثانية مساعدة إدارية من الدرجة الثالثة مصلحة املياه الدار البيضاء فتيحة صبونجي 53

الدرجة املمتحن في شأنها  الدرجة الحالية مقر العمل  اإلسم الكامل  رقم اإلمتحان

متصرفة من الدرجة الثانية متصرفة من الدرجة الثالثة مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بخريبكة زهرة الحداني  54

متصرفة من الدرجة الثانية متصرفة من الدرجة الثالثة مديرية البحث والتخطيط املائي سلوى عبيدة 55

متصرف من الدرجة الثانية متصرف من الدرجة الثالثة مصلحة املياه فجيج بوعرفة عبد الخالق سوعادي 56

متصرف من الدرجة الثانية متصرف من الدرجة الثالثة وكالة الحوض املائي لتانسيفت عادل بلحيط 57

متصرف من الدرجة الثانية متصرفة من الدرجة الثالثة وكالة الحوض املائي اللوكوس مليكة أرجوان  58

متصرف من الدرجة الثانية متصرف من الدرجة الثالثة مديرية األرصاد الجوية الوطنية نعيمة فتحان 59

(2018 دجنبر 16دورة األحد )محرر من الدرجة األولى

(2018 دجنبر 16دورة األحد )مساعد إداري من الدرجة الثانية 

(2018 دجنبر 16دورة األحد )مساعد إداري من الدرجة األولى 

0663347703 أو 0633108991: للمزيد من املعلومات وطلب اإلستفسارات يرجى اإلتصال بمصلحة التدبير التوقعي ودعم الشؤون اإلجتماعية ، أو اإلتصال على األرقام التالية :  مالحظة 

(2018 دجنبر 16دورة األحد )متصرف من الدرجة الثانية 


