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 واإلسكان وسياسة املدينة
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 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
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 إعالن عن تنظيم امتحانات الكفاءة املهنية
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املهنية  الكفاءة اتتنظم وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة )قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير( امتحان

 التالي:حسب الجدول  2019ة نبرسم س

 ولوج الدرجات 

 اإلدارية التالية

 شروط الترشيح لالمتحانات واملباريات املهنية

 وعدد املناصب املحددة

 تواريخ االختبارات

 الكتابية

آخر آجال إليداع 

 الترشيحات

 متصرف من الدرجة الثانية
سنوات من الخدمة  6املتصرفون من الدرجة الثالثة املتوفرون على 

 (01الفعلية بهذه الصفة، ويخصص له منصب واحد )
 2019 يونيو  14 2019يونيو  29

 مساعد تقني من الدرجة االولى
سنوات من  6الثانية املتوفرون على املساعدون التقنيون من الدرجة 

 (.01الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويخصص له منصب واحد)
 2019 يونيو  14 2019يونيو  29

 جة الثانيةر مساعد تقني من الد
سنوات من  6املساعدون التقنيون من الدرجة الثالثة املتوفرون على 

 (.01الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويخصص له منصب واحد)
 2019 يونيو  14 2019يونيو  29

 مساعد إداري من الدرجة الثانية
سنوات من  6املساعدون اإلداريون من الدرجة الثالثة املتوفرون على 

 (.01) الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويخصص له منصب واحد
 2019 يونيو  14 2019يونيو  29

 مساعد اداري من الدرجة االولى
سنوات من  6الدرجة الثانية املتوفرون على املساعدون اإلداريون من 

 (.01واحد ) الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويخصص له منصب
 2019 يونيو  14 2019يونيو  29

 مهندس دولة من الدرجة املمتازة
سنوات من  04مهندسو الدولة من الدرجة األولى املتوفرون على 

 الحصيص(الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )غير خاضع لنظام 
 2019 يونيو  14 2019يونيو  29

مهندس معماري من الدرجة 

 املمتازة

سنوات  04املهندسون املعماريون من الدرجة االولى املتوفرون على 

 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )غير خاضع لنظام الحصيص(
 2019نونبر 22 2019 دجنبر  07

 تقني من الدرجة األولى
سنوات من الخدمة  6الثانية املتوفرون على التقنيون من الدرجة 

 (.02الفعلية بهذه الصفة؛ ويخصص له منصبين اثنين )
 2019نونبر  22 2019دجنبر  07

 تقني من الدرجة الثانية
سنوات من الخدمة  6التقنيون من الدرجة الثالثة املتوفرون على 

 (.02الفعلية بهذه الصفة؛ ويخصص له منصبين اثنين )
 2019نونبر  22 2019دجنبر  07

املستوفين للشروط النظامية الجتياز هذه االمتحانات تقديم طلباتهم تحت اشراف السلم اإلداري الى  القطاع موظفيلذا، فعلى 

 .في الجدول أعالهفي اآلجال املشار اليها  –قسم املوارد البشرية  –مديرية املوارد البشرية والوسائل العامة 


