
 

 
 هام تنبيه  

 متحان الكفاءة املهنيةبا الخاصة حول اإلجراءات التنظيمية    

  املنظم من طرف للترقي إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة املمتازة

  وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

  - قطاع املاء -
 2019 دجنبر  16و 15 األحد واالثنيندورة       

 

 السهر على احترام املقتضيات التالية:عن الحراسة  والسادة املسؤولين السيدات يرجى من         

 ومقارنتها بلوائح  لالمتحاناالستدعاء و تعريف لل طاقة الوطنيةالبب اإلدالء من خالل* التأكد من هوية املرشحين      

 ؛ينالحضور مع اإلشارة إلى كل خطأ مطبعي بشأن اسم ورقم بطاقة تعريف املرشح      

 ؛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 االمتحان* يمنع استعمال الهاتف النقال       

 غش؛ألي  وذلك تفادياشحين * العمل على توزيع أقل ما يمكن من أوراق االمتحان على املر      

 ؛بعد اإلعالن عن مواضيع االختبار * يمنع على كل مرشح أن يتقدم ألحد االختبارات الكتابية     

 ؛الختبارل الوقت املخصصساعة من  مرور * ال يسمح للمرشح بالخروج من القاعة إال بعد      

 ؛في الئحة املرشحين أن يوقعو الحراسة * يطلب من كل مرشح أنهى االختبار أن يسلم ورقة االمتحان للجنة      

 ؛والتنقيطمرشح في عملية التصحيح * ال يعتد بما يكتب في أوراق الوسخ لل     

 رين واملتغيبين أن يعملوا على ضبط عدد املرشحين الحاض ةالحراس لجنة والسادة أعضاء* يلتمس من السيدات      

 ؛هذا الغرضل واللوائح املخصصةفي األظرفة  بتسجيلهموذلك     

   إجراء  بمقر أوراق االختبارات بعد انتهائها إلى الجهة املختصة  الحراسة تسليمعن  )ة(* يطلب من املسؤول      

 ؛االمتحان   

 المتحانات باإلقصاء من االختبارات بصرف * يعاقب عن كل غش أو محاولة غش أو كل مخالفة ملقتضيات نظام ا     

 ؛العقوبات التأديبية املقررة لذلكالنظر، عند االقتضاء، عن تطبيق املقتضيات الجنائية املعمول بها و   

 ؛املختصة املصلحة* العمل على إعادة أوراق االمتحان غير املستعملة إلى     

 السادة املكلفين بالحراسة، كما تلصق بأبواب قاعات* تسلم نسخة من نظام االمتحانات إلى السيدات و     

 االمتحانات.

 بعض الشعب إحضار اآللة الحاسبة.قد تستدعي  : ملحوظة
 



( مساءا17 زواال إلى 14من )الفترة املسائية   التاريخ  ( زواال12 صباحا إلى 9من )الفترة الصباحية  الدرجة املمتحن بشأنها 

إعداد تقرير يتعلق بملف إداري 

 14h - 17h ( ساعات 3)

(3)املعامل

    تحرير موضوع إنشائي ذا طابع عام باللغة العربية 

وجوبا 

  9h -12h ( ساعات3)

(2)املعامل

2019 دجنبر 15األحد 

2019 دجنبر 16اإلثنين 

مهندس الدولة 

من الدرجة املمتازة
لشعبة املختارة بحث انتقادي مللف او مشروع أو دراسة ل

 9h - 17h ( ساعات8)

(6)املعامل

برنامج اإلختبارات الكتابية الخاصة بامتحان الكفاءة املهنية 

للترقي إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة املمتازة

2019 برسم السنة املالية 

(2019 دجنبر 16 و 15دورة األحد واإلثنين )



ث.و.ب إلاضم الكاملرقم إلامتحان  الذرجت املمتحً في شأنهاالشعبت املختارة 

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة التجهيزاث املائيتEE 507599أمين مطاعيف1

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة التجهيزاث املائيتA 693980أميمت مشكىر2

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة التجهيزاث املائيتY 348224أضامت العطيليت3

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة التجهيزاث املائيتJ 437011جىاد الفطكاوي4

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة التجهيزاث املائيتI 676303وئام غال5

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة التجهيزاث املائيتJ 445408ابزاهيم الزاجي6

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة التجهيزاث املائيتJT 24967إدريظ آًت الطالب7

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة التجهيزاث املائيتCD 200907محمذ أمين الشاوي8

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة التجهيزاث املائيتI 696513ضفيان ألاًىبي9

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة التجهيزاث املائيتK 412403 أمال أبى الحط10ً

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة التجهيز إلالكتروميكاهيكيUC 133467محمذ جذًزي11

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسةإلاعالمياثQA 154373هذي الصيري12

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسةالتذبير والتخطيط املائيDA 73028وفاء الحزاقي13

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسةالتذبير والتخطيط املائيBK 374083ضارة سياري14

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسةالتذبير والتخطيط املائيAB 353399طه الغشالوي15

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسةالتذبير والتخطيط املائيGN 178792ًىوظ العبذي16

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتJA 144440محمذ بييحي17

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتX 343778مصطفى بادلى18

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتJ 464958أوظ بى الشيخ19

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتBL 95425كىثز فيروسان20

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتCD 138878أوظ بقالي21

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتIC 70482هىذ إلابزاهيمي22

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتWA 188838حياة عاريف23

ضتجزي إلاختباراث الكتابيت الخاصت بهذا إلامتحان بمقز إلادارة املزكشيت  سهقت الحطً بيشقزون الزباط:  - ملحىظت   

2019 دجىبر16 و 15أكذال ًىمي ألاحذ وإلاثىين  

الثامىت. فعلى املترشحين واملترشحاث الىاردة أضماؤهم أضفله الحضىر إلى مقز إجزاء هذا الامتحان ابتذاء مً الطاعت  

 صباحا مصحىبين بالبطاقت الىطىيت للتعزيف

تعتبر هذه اللىائح بمثابت اضتذعاءاث رضميت إلجتياس إلاختباراث الكتابيت                   

 املترشحين املقبىلين إلجتياس امتحان الكفاءة املهىيت  للترقي مً درجت مهىذص دولت مً الذرجت ألاولى 

2019 بزضم ضىت  مً الذرجت املمتاسةإلى درجت مهىذص دولت

( 2019دجىبر 16 و 15دورة ألاحذ وإلاثىين  )



مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتJT 34573محمذ الزاوي24

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتJB 459209خذًجت الشعزيت25

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتEE 478583سكزياء ألاصبهاوي26

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتM 481750ضعذ حمت27

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتXA 95948امحمذ جذو28

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتAE 15326مهذي قشار29

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتJB 436503ضارة مطيع30

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتEE 510940 ًىضف دراري31

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتL 505711 إكزام الحاج عمز32

مهىذص دولت مً الذرجت املمتاسة ألارصاد الجىيتDJ 12091فاطمت الطباعي33


