
 

  الثالثةعلى الساعة  ، 2021 يناير 10 األحد يوم سفيا مراكش بجهة للصحة الجهوية باملديريةوزارة الصحة  تنظم

 .  العالج في مساعد أو معالج مساعد: تخصص الثالثة الدرجة من تقنيين مساعدين توظيفمباراة  زواال،

   : املباراة مركز 

 .مراكش بمركز املذكورة املباراة تجرى 

   عدد املناصب املفتوحة:

من املناصب املفتوحة % 25ويحتفظ ب  ، منصب30 في  يفمراكش أس بجهة يحدد عدد املناصب املتبارى بشأنها

منها لفائدة  %7و محارب قديمأو عسكري قديم أو  لفائدة األشخاص املتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول األمة

 . إعاقة وضعية في األشخاص

 شروط الترشيح:

 أو  معالج مساعد« : تخصص املنهي التأهيل شهادةالحاصلين في وجه املترشحين من جنسية مغربية  ياتتفتح هذه املبار 

 للمرسوم طبقا الشهادة هذه لتسليم املؤهلة املؤسسات طرف من املسلمة  »  Aide soignantالعالج في مساعد

 الشهادات إحدى أو ،املنهي التكوين ملؤسسات عام نظام بسن( 1987 يناير 9)  1407 االولى جمادى 8 بتاريخ 2.86.325

في فاتح  سنة على األكثر  40سنة على األقل و 18البالغين من العمر  و  ،العمل بها الجاري  للتنظيمات وفقا لها املعادلة

 ألجل تصحيحها املمكن أو الصحيحة الخدمات فترة تعادل لفترة السن حد تمديد ويمكن يناير من السنة الجارية

 .سنة 45 يتجاوز  أن دون  التقاعد

 :االختبارات نوعية

 : كالتالي وشفوي  كتابي إختبار على املباراة تشمل

 املعامل املدة اإلختبار

 واملرتبط بشأنه املتبارى  بالتخصص يتعلق كتابي إختبار ـ1

 . بشأنها املتبارى  بالدرجة

 3 ساعات(3) ثالث

 

 املتبارى  والتخصص العامة بالتقافة يتعلق شفوي  إختبار ـ2

 .بشأنه

 2 دقيقة 30 و دقيقة 15

 

 . 20 من 5 عن تقل أو تساوي  نقطة كل إقصائية وتعتبر ،20 و 0 بين تتراوح عددية نقطة الكتابي اإلختبار عن تمنح

 . الكتابي اإلختبار في 20 من 12 عن تقل ال معدل على الحاصلون  املترشحون  الشفوي  لالختبار يتأهل

 حسب ،مرتين االنتظار والئحة ، بشأنها املتبارى  املناصب حدود في الناجحين املترشحين الئحة املباراة لجنة تحصر

 .إقصائية نقطة على الحصول  دون  ، 20 من 10 عن تقل ال معدل على الحاصلين املترشحين بين من ، االستحقاق

 طريقة الترشيح:

 يتم الترشيح الجتياز املباراة وجوبا وفق املراحل التالية:

 التسجيل في املوقع اإللكتروني: .1

 مساعد: تخصص الثالثة الدرجة من تقنيين مساعدين توظيفمباراة ب الخاص املعلومات بيان تعبئة املترشح على يتعين

 الصحة لوزارة اإللكتروني املوقع على الغرض لهذا املعد  التطبيق على تأكيده و بدقة  العالج في مساعد أو معالج
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