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 التسييرمناظرة 

 3عــــدد  
 

 

 

       3  عـــــــــدد قــــالملح  

 

 مساعد فنيخّطة في إنتداب أعوان :  3دد ــعالتسيير رة ـاظـمن

 

 

لمجموع ل وفقاترتيبا تفاضليا  حسب جهات التعيين،للمناظرة لي للمترشحين يتم الترتيب األّو

 :و الذي يحتسب على النحو التالي  المناظرةصل عليه عند التسجيل في الشخصي المتح

 

 العــدد األقــصى المعيـــار

 نقطة 04 سنة الحصول على الشهادة

 نقطة 04 (العمـــر)سّن المترشح 

 نقطة 04 مكان اإلقامة

 نقطة 011 المجموع الشخصي

 

 

 : بالنسبة لكل معيار على النحو التالي و يتّم ضبط كيفّية إحتساب العدد المسند لكل مترشح
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 التسييرمناظرة 

 3عــــدد  
 3  عـــــــــدد قــــالملح

 
 

 األول  المعيار:  
 
 
 

 نقطة 01العدد األقصى 

 
 

  

 نقطة 04 سنة 0402

 نقطة 33 سنة 0402

 نقطة 33 سنة 0400

 نقطة 33 سنة 0403

 نقطة 32 سنة 0400

 نقطة 33 سنة 0400

 نقطة 30 سنة 0404

 نقطة 03 سنة 0443

 نقطة 03 سنة 0443

 نقطة 02 سنة 0443

 نقطة 03 سنة 0442

 نقطة 00 سنة 0442

 نقطة 03 سنة 0440

 نقطة 03 سنة 0443

 نقطة 02 سنة 0440

 نقطة 03 سنة 0440

سنة 0444  نقطة 00 

0444السنوات السابقة لسنة   نقاط 43 
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 التسييرمناظرة 

 3عــــدد  
 3  عـــــــــدد قــــالملح

  نقطة 01العدد األقصى :المعيار الثاني 

 

 نقطة 03 سنــة 33

 نقطة 04 سنــة 30

 نقطة 00 سنــة 33

 نقطة 00 سنــة 33

 نقطة 02 سنــة 30

 نقطة 03 سنــة 31

 نقطة 34 سنــة 32

 نقطة 30 سنــة 32

 نقطة 30 سنــة 32

 نقطة 32 سنــة 32

 نقطة 32 سنــة 33

 نقطة 33 سنــة 30

 نقطة 33 سنــة 33

 نقطة 33 سنــة 33

 نقطة 04 سنــة 30

 نقطة 33 سنــة 31

 نقطة 33 سنــة 02

 نقطة 33 سنــة 02
 

 من تاريخ غلق باب الترشحاتطريقة إحتساب العمر تتّم بإعتبار اليوم و الشهر و السنة  :مالحظة 

 

 المعيار الثالث  : 

للمترشحين الذين قاموا بإختيار جهة التعيين المفتوحة للتناظر مطابقة لمكان  نقطة 31يتّم إسناد 

 على شهادة اإلقامة الخاصة بكّل مترشح إقامتهم وذلك باإلعتماد

 

  

 نقطة 04 المفتوحة للتناظر بنفس جهة التعييناإلقامة 

 نقطة 44 المفتوحة للتناظر بخارج جهة التعييناإلقامة 
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