إعـﻼن
عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة محرر من الدرجة الثالثة
)دورة  16ﺷتنﺒر (2017
تنظم المندوبية السامية للتخطيط يوم  16ﺷتنﺒﺮ  2017امتحانا للكفاءة المهنية لولوج درجة محﺮر مﻦ
الدرجة الثالثة ،ويحدد عدد المناصب الممتحﻦ بشأنها في منصب واحد ). (1
يفتح اﻹمتحان في وجه المحررين من الدرجة الرابعة الذين قضوا ما ﻻ يقل عن ) (6سنوات على اﻷقل
من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يشتمل اﻻمتحان على اختبارين كتابيين واختبار شفوي تحدد مددها ومعامﻼتها كما يلي:
 /1اختبار كتابي عام يتعلق بقطاع التخطيط أو بمجال التدبير العمومي
)المدة ثﻼث ) (3ساعات ،المعامل )( (3
 /2اختبار كتابي خاص يتعلق بالوظائف أو المهام الممارسة من طرف الموظفين المنتمين للدرجة الممتحن
بشأنها أو بمجال اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط  .ويمكن صياغة اﻻختبار في شكل تحليل
موضوع أو اﻹجابة عن أسئلة أو دراسة ملف أو التعليق على نص).المدة ثﻼث ) (3ساعات ،المعامل
)((4
 /3اختبار شفوي :مناقشة تنصب على المواضيع الكتابية عند اﻻقتضاء ومواضبع أخرى تهم مهام
وتخصص المترشح بهدف تقييم قدراته على ممارسة الوظائف أو المهام المرتبطة بالدرجة الممتحن
بشأنها) .،المدة ) 30 – 15دقيقة(  ،المعامل ).((4
يتعين على الموظفين المتوفرين على الشروط المطلوبة والراغبين في اجتياز هذا اﻻمتحان التقدم
بطلباتهم عن طريق التسلسل اﻹداري حسب النموذج المرفق إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة
وذلك قبل يوم  01ﺷتنﺒر  2017وهو آخر أجل.
مﻼحظة  :للمزيد من المعلومات يمكن اﻹطﻼع على قرار الوزير المنتدب لدى الوزير اﻷول المكلف بتحديث
القطاعات العامة رقم  1173.11الصادر في  23من جمادى اﻷولى  27) 1432ابريل  (2011الجريدة الرسمية
عدد  5950بتاريخ  9يونيو .2011
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