إعــــــــــالن
تنظم وزارة الصحة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي يوماألحد 31يناير  ،2021على الساعة التاسعة
صباحا ( )09.00بمراكش ،مباراة التوظيف في الدرجة األولى ضمن إطار األطباء العامون والصيادلة وجراحي
األسنان.
عدد المناصب المفتوحة:
يحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها ،في 38مناصب موزعة كالتالي:
 األطباء العامون 34 :مناصب
 الصيادلة :منصبين 02
 جراحي األسنان منصبين 02
ويحتفظ ب  %25من المناصب المفتوحة لفائدة األشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري
قديم أو محارب قديم و %7منها لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة.
شروط الترشيح:
تفتح هذه المباراة في وجه المترشحين من جنسية مغربية،البالغين من العمر  18سنة على األقل و 45سنة على
األكثر في فاتح يناير من السنة الجارية،والحاصلين علىالدكتوراة في الطب العام أو الصيدلة أو طب األسنان أوشهادة
معترف بمعادلتها للدكتوراه المذكورة وفقا للتنظيمات الجاري بها العمل.
نوعية االختبار:
االختبار
 -1اختبار كتابي :يتضمن أسئلة مباشرة أو أسئلة متعددة االختيارات،
مرتبطة بالتخصصات المطلوبة

المدة
ساعتان ()2

تمنح عن االختبار نقطة عددية تتراوح ما بين  0و ،20وتعتبر إقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن  5من .20
تحصر بالنسبة لكل إطار  ،الئحة المترشحين الناجحين ،في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها ،والئحة االنتظار،
مرتبين حسب االستحقاق ،من بين المترشحين الحاصلين على نقطة ال تقل عن  10من .20
طريقة الترشيح:
يتم الترشيح الجتياز المباراة وجوبا وفق المراحل التالية:
 .1التسجيل في الموقع اإللكتروني:
يتعين على المترشح تعبئة بيان المعلومات الخاص بالمباراة ،حسب التخصص المطلوب بدقة،والموجود على
الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة  -www.sante.gov.ma-وإرفاقه في ملف الترشيح.
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 .2إيداع ملف الترشيح:
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
 بيان المعلومات " "Formulaireمعبأ وموقع من طرف المترشح(ة)؛
 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل شهادة الدكتوراة في الطب العام أو الصيدلة أو طب األسنان أو إحدى
الشهادات المعترف بمعادلتها للشهادة المذكورة مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة؛
 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية البيومترية؛
 شهادة التسجيل في لوائح األشخاص في وضعية إعاقة (بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة)؛
 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل شهادة تثبت صفة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري قديم أو محارب
قديم(بالنسبة للمتوفرين على هذه الصفة)؛
 ترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين ومستخدمي المراكز االستشفائية الجامعية يسلم من
طرف اإلدارة المشغلة.
تودع ملفات الترشيح وجوبا على البرمجة اإللكترونية المعدة لهذا الغرض بالموقع اإللكتروني
لوزارة  ،www.sante.gov.ma-ويعتبر يوم األربعاء  27يناير  2021على الساعة الرابعة والنصف زواال
( )16:30آخر أجل إليداع ملفات الترشيح .وكل ملف ترشيح يودع على البرمجة اإللكترونية بعد هذا التاريخ
لن يؤخذ بعين االعتبار.
تنشر لوائح المترشحين المقبولين على الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة www.sante.gov.maوعلى
الموقع اإللكتروني www.emploi-public.maو تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء الجتياز المباراة.
مالحظات هامة:
 يعتبر الغيا كل ملف ترشيح تنقصه إحدى الوثائق المطلوبة؛
 يعتبر الغيا كل ملف ترشيح يودع على البرمجة اإللكترونية بعد التاريخ المحدد إليداع الملفات
 يعتبر التسجيل في التطبيق المعلوماتي المعد لهذه المباراة نهائيا وغير قابل للتعديل لذا يجب مأله بعناية؛
 يعلن عن لوائح المترشحين الناجحين مرتبين حسب االستحقاق وفي حدود المناصب المتبارى بشأنها
 يعين المترشحون الناجحون حسب االستحقاق ،بصفة مؤقتة ،بالنفوذ الترابي للمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش
أسفي إلى حين اإلعالن عن حصة التعيينات النهائية.
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