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 مناظرة التنفيذ

  1عــــدد  

 

       1  عـــــــــدد قــــالملح  

 إنتداب أعوان بخّطة عون تصّرف:  1دد ــعالتنفيذ رة ـاظـمن

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

 :و الذي يحتسب على النحو التالي  صل عليه عند التسجيل في المناظرةالشخصي المتح

 العــدد األقــصى المعيـــار

 نقطة 33 المستوى التعليمي

 نقطة 52 اإلختصاص

 نقطة 33 (العمـــر)سّن المترشح 

 نقطة 52 مكان اإلقامة

 نقطة 111 المجموع الشخصي

 

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

  المعيار األول: 

 نقطة 01العدد األقصى 

 
 

  

 دون نجاح ثانوي الرابعة السنة دون نجاح ثانوي السابعة السنة نقطة 33

 أو دونه نجاحبمنهاة  ثانوي الثالثة السنة أو دونه نجاحبمنهاة  ثانوي السادسة السنة نقطة 25

 في مجال التصّرف شهادة الكفاءة المهنّية نقطة 20
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 مناظرة التنفيذ

 1عــــدد  

 مناظرة التنفيذ

 1عــــدد  
  1  عـــــــــدد قــــالملح  

 الثاني المعيار :  

 نقطة 52العدد األقصى 
 

  

 نقطة 52 و تصرف إقتصاد

 نقطة 53 إعالمية

 نقطة 52 آداب

 نقطة 52 شهادة الكفاءة المهنّية في مجال التصرف

 

  المعيار الثالث:  

 نقطة 01العدد األقصى 

 

 نقطة 15 سنــة 02

 نقطة 16 سنــة 03

 نقطة 17 سنــة 00

 نقطة 18 سنــة 05

 نقطة 19 سنــة 01

 نقطة 20 سنــة 01

 نقطة 21 سنــة 52

 نقطة 22 سنــة 52

 نقطة 23 سنــة 52

 نقطة 52 سنــة 52

 نقطة 52 سنــة 52

 نقطة 52 سنــة 53

 نقطة 52 سنــة 50

 نقطة 52 سنــة 55

 نقطة 52 سنــة 51

 نقطة 33 سنــة 51

 نقطة 52 سنــة 12

 نقطة 52 سنــة 12
 

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

       1  عـــــــــدد قــــالملح   1عــــدد  

 

  الرابع المعيار  : 

 
الذين قاموا بإختيار جهة التعيين المفتوحة للتناظر مطابقة لمكان  للمترشحين نقطة 12يتّم إسناد 

 إقامتهم وذلك باإلعتماد على شهادة اإلقامة الخاصة بكّل مترشح

 

 

  

 نقطة 52 المفتوحة للتناظر بنفس جهة التعييناإلقامة 

 نقطة 33 المفتوحة للتناظر خارج جهة التعييناإلقامة 
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