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

حول املهام املرتبطة بالدرجة: اختبار كتابي خاص  

 املمتحن بشأنها

14h - 17h - ( ساعات3)

يتعلق بقطاع املاء : اختبار كتابي عام 

9h -11h ( ساعات2)
2019 دجنبر 07السبت  مساعد تقني من الدرجة  األولى

حول املهام املرتبطةبالدرجة: اختبار كتابي خاص  

 املمتحن بشأنها

14h - 17h  -( ساعات3)

يتعلق بقطاع املاء : اختبار كتابي عام 

9h -11h ( ساعات2)
2019 دجنبر 07السبت  مساعد تقني من الدرجة الثانية

حول املهام املرتبطةبالدرجة: اختبار كتابي خاص  

 املمتحن بشأنها

14h - 17h ( ساعات3)

يتعلق بقطاع املاء : اختبار كتابي عام 

9h -12h (ساعات3 )
2019 دجنبر 07السبت  مساعد إداري من الدرجة األولى و الثانية

يرتبط 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

2019 دجنبر 07السبت  متصرف من  الدرجة الثانية

إعداد تقرير يتعلق بملف إداري 

14h - 17h ( ساعات 3)

تحرير موضوع إنشائي له عالقة بقطاع املاء باللغة العربية وجوبا 

9h - 12h (ساعات3 )
2019 دجنبر 07السبت 

2019 دجنبر 08األحد 

اإلختبارات املتعلقة باإلدارة  

واملالية والتشريع 

14h - 17h (ساعات 3)

تحرير موضوع إنشائي له عالقة بقطاع املاء باللغة العربية وجوبا 

9h -11h (ساعات2 ) 
2019 دجنبر 07السبت 

اختبار تقني 

14h - 17h  ( ساعات3)

تحليل نقدي ملشروع حسب الشعبة املختارة 

9h - 12h (ساعات3 ) 
2019 دجنبر 08األحد 

اإلختبارات املتعلقة باإلدارة  

واملالية والتشريع 

14h - 16h(ساعات 2)

تحرير موضوع إنشائي له عالقة بقطاع املاء باللغة العربية وجوبا 

9h -11h ( ساعات2)
2019 دجنبر 07السبت 

اختبار تقني 

14h - 17h( ساعات3)

تحليل نقدي ملشروع حسب الشعبة املختارة 

9h - 12h(ساعات3 ) 
2019 دجنبر 08األحد 

برنامج اإلختبارات الكتابية الخاصة بإمتحانات الكفاءة املهنية بوزارة 

2019برسم السنة املالية - قطاع املاء- التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 

(2019 دجنبر 08 و 07دورة السبت واألحد )

تقني من الدرجة األولى 
الشعبة املختارة بحث انتقادي مللف مشروع أو دراسة حسب 

9h - 17h ( ساعات8)

تقني من الدرجة الثانية  

تقني من الدرجة الثالثة  


