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 التقرير السنوي
 حول مسابقات االكتتاب في الوظيفة العمومية

 

2018للعام   
للموظفين والوكالء  األساسي  المتضمن النظام 18/01/93الصادر بتاريخ  93/09القانون رقم  من 54المادة 

 العقدويين للدولة)
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  تنبيه 
  

، 2019، حيث كان منتظرا صدوره قبل متم 2018تأخر نشر التقرير السنوي للعام 
التنبيه إليها، ساهمت، إلى حد كبير، في تأخيره، إال أن هناك أسبابا موضوعية، ينبغي 

من أهمها تأخر بعض التقارير النهائية للجان التحكيم حول المسابقات التي أشرفت 
عليها، وهي تقارير يعتمد عليها التقرير السنوي بالدرجة األولى، كما أن حجم 

، وما طلبته 2019وطبيعة المسابقات التي تم تنظيمها على مدار السنة الموالية أي 
  من تركيز وانشغال، قد ساهم أيضا في هذا التأخير.

فقد ارتأينا أن  2019ونظرا لتزامن نشره حاليا مع نشر التقرير السنوي للعام 
 ننشرهما معا في إصدار مشترك.
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 تمهيد

وذلك  ،2018تقدم اللجنة الوطنية للمسابقات من خالل هذه الوثيقة تقريرها السنوي للعام

والمتضمن النظام  1993 يناير 18 الصادر بتاريخ 09-93 من القانون 54 تطبيقا للمادة

 /060من المرسوم رقم  16و 3 األساسي للموظفين والوكالء العقدويين للدولة، والمادتين

القاضي بإعادة تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية  2014 مايو 13 الصادر بتاريخ 2014

اللجنة الوطنية للمسابقات توجه كل سنة إلى " نص هاتان المادتان على أنللمسابقات، حيث ت

  ".الوزير األول تقريرا حول االكتتاب في مختلف أسالك الدولة

هذا التقرير على ملخصات التقارير التي أعدتها لجان التحكيم حول المسابقات التي  عتمدوي

حظات اللجنة الوطنية للمسابقات ، باإلضافة إلى مال2018أشرفت على تنفيذها برسم سنة 

  وتوصياتها في بعض شأن تلك المسابقات والمتسابقين.

 شكر وتنويه

وقبل استعراض محاور التقرير، تود اللجنة الوطنية للمسابقات أن تعبر في البداية عن شكرها 

لجميع السلطات العمومية، على التسهيالت والمؤازرة التي ما فتئت تقدمهما من أجل تمكين 

اللجنة الوطنية للمسابقات من القيام بمهامها على الوجه المطلوب، كما تعبر عن ارتياحها بصفة 

خاصة لمستوى تعاطي الجهات المعنية في مجال تعبئة الموارد المالية الالزمة لتنظيم 

  .المسابقات

كل  وفي ذات اإلطار تجدد شكرها وتهانئها لرؤساء وأعضاء لجان التحكيم الذين استجابوا في

  .مرة وبذلوا الجهود الضرورية إلنجاح المهام الموكلة إليهم
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  محاور التقرير

)I ( تأطير  
)II (  ملخص األنشطة التي قامت بها  ل و م من أجل تنظيم االكتتابات المنفذة 
)III (  2018مالحظات تم الخروج بها من خالل تنظيم مسابقات 
)IV(  2018ملخص تقارير لجان التحكيم حول مسابقات عام    
)V ( توصيات عامة تستهدف تعزيز شفافية المسابقات 

)VI( 2019 آفاق عام.  
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  تأطير  

 

يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف " من دستورنا الوطني على أنه 12 تنص المادة

 من القانون 51العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التي يحددها القانون، وتحدد المادة 

المتضمن النظام األساسي للموظفين والوكالء  1993 يناير 18 الصادر بتاريخ 09/  93

المسابقة هي الطريقة القانونية الكتتاب الموظفين" وأن " كل اكتتاب ال "العقدويين للدولة أن 

، ولهذا الغرض نص هذا القانون "يراعي هذه القاعدة يعد الغيا، ويمكن سحبه في أي وقت

طنية للمسابقات، تابعة للوزير األول، كسلطة إدارية يتم إنشاء لجنة و" على أنه 54في مادته 

  مستقلة. 

لذلك أنشأت السلطات العمومية آلية قانونية ونظامية للقيام بهذه المسؤولية وحرصت من 

خاللها على ضمان توفير شروط الشفافية والعدالة والمساواة في مختلف مسابقات انتقاء 

   الموظفين لصالح قطاعات الوظيفة العمومية.

المهام العامة ،أن من "2014 مايو 13 الصادر بتاريخ /2014/  060 ويحدد المرسوم رقم

، الموكلة للجنة الوطنية للمسابقات السهر على شفافية مسابقات دخول الوظيفة العمومية

وتعيين أعضاء لجان المسابقات وإجازة نتائجها التي التشوبها مخالفات خطيرة، وإحالتها 

المستفيدة، وتوجيه تقرير كل سنة إلى الوزير األول حول االكتتابات في إلى اإلدارات 

  .مختلف اسالك الموظفين، ونشر هذا التقرير

 تحديات موضوعية

إن مهمة إنجاز المسابقات الوطنية طبقا لألهداف والمعايير المطلوبة تمثل مصدر تحد دائم 

يتعلق بمهام حيوية يرتبط بها مجال يالزم كل من أنيطت به مسؤولية تحقيقها، خاصة أن االمر 

إصالح وتطوير المرفق العمومي، من جهة، ومن جهة أخرى ترتبط بها مصالح وحقوق جانب 

كبير من الناس، من خالل االنتقاء المنصف بين مواطنين مترشحين لوظائف عمومية تتطلب 

  مصلحة الضيقة.مهارات محددة في بيئة تسود فيها قوة ضغط الوساطة والمحسوبية وطغيان ال

إن حسن اختيار لجان تحكيم تتحلى بما هو مطلوب من االستقامة والنزاهة والكفاءة والخبرة 

  .والصرامة ليس دائما باألمر السهل
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 2018ملخص أنشطة اللجنة الوطنية للمسابقات للعام 
  

 :، بالقيام باألنشطة التالية2018تمكنت اللجنة الوطنية للمسابقات، خالل سنة 

تنظيم عشر مسابقات في مختلف اكتتابات الوظيفة العمومية طبقا لما توضحه الفقرات  -
  اآلتية.

ــ إعداد دراسة مالية حول متأخرات الديون المتراكمة على اللجنة خالل عدة سنوات، وقد 
تمكنت اللجنة الوطنية للمسابقات من سداد بعض تلك المتأخرات بفضل الدعم والمؤازرة من 

الوزارة األولى ووزارة المالية، لكن بقيت نسبة كبيرة من المتأخرات ما تزال تؤثر طرف 
  بشكل سلبي على مصداقية وفعالية اللجنة.

ولم يتم إدراج كامل المبلغ المقترح في قانون المالية . 2019 ـ   إعداد مشروع الميزانية لسنة
ل توفير الموارد الالزمة ، مما يؤشر إلى صعوبات ستواجهها اللجنة في مجا2019 لعام

 لتنظيم المسابقات.

من الرسائل الموجهة إلى مختلف اإلدارات المعنية من قريب أو بعيد  37أعدت اللجنة   -
  .قرارا بتعيين لجان التحكيم واإلجراءات الالزمة لتنظيمها 23بتنظيم المسابقات، واتخذت 

   

 الصعوبات القائمة على الصعيد المادي
  

بشكل عام، ال يزال تنظيم الرقابة يطرح مشاكل حادة ترتبط على وجه الخصوص بقلة 
والمترشحين الذين غالبا مااعتادوا على ) الحضور واحترام التعليمات(انضباط المراقبين 

 .التمتع بمجاملة بعض المؤطرين

ويجرى العمل باستمرار على تصحيح هذا النقص في المهنية، عن طريق االجتماعات 

 .التوجيهية والمواكبة والتعاون والمساعدة من قبل ل و م

 في مجال تطبيق النظم

ما تزال معظم المالحظات التي تمت االشارة اليها في التقاريرالسابقة قائمة ويتم التذكير هنا 

مرة أخرى بجانبها المتعلق بالمنظومة القانونية للمسابقات االدارية، حيث لم يواكب إنشاء 

إدراجها الحقيقي والفعال في المنظومة القانونية  1993 نية للمسابقات في عاماللجنة الوط

  القائمة.

طبيعة "  األحكام السابقة التي تنص على أن 09/ 93 من القانون 53 لقد أعادت المادة 

وجدول واختبارات المسابقات وفتح المسابقات وتاريخ ومكان إجراء االختبارات وعدد 
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ئمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة تحدد بموجب المقاعد الممنوحة وقا

مقرر من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بالنسبة لألسالك ذات الطابع المشترك بين 

الوزارات،وبموجب مقرر مشترك بين نفس الوزير والوزير الذي تتبع له الوظيفة بالنسبة 

من نفس القانون المنشئة للجنة الوطنية  54 ،دون اعتبار أحكام المادة"لألسالك األخرى

  للمسابقات.

المتعلق بالنظام المشترك  1998 إبريل 19 الصادر بتاريخ 022/  98 ويوضح المرسوم

تحدد " أن اللجنة الوطنية للمسابقات 5 للمسابقات اإلدارية واالمتحانات المهنية في مادته

من نفس المرسوم للجنة  13 تسمح المادة، بينما "وتنظم طبيعة عملية االختيار المناسب

الوزير المكلف بالوظيفة ( التحكيم، باإلحالة المباشرة لنتائج المسابقة إلى السلطات اإلدارية

  !، دون اعتبار للجنة الوطنية للمسابقات أيضا)العمومية والوزير المستفيد
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  تنظيمهاملخص التقارير المتعلقة بالمسابقات التي تم 
  2018 خالل عام
 

1  

) مسابقات تم فيها اكتتاب 10عشر( 2018نظمت اللجنة الوطنية للمسابقات سنة 

)قطاعات وزارية، وتوزعت مقاعد هذه 7عنصرا، من مختلف الشعب، لصالح سبع (1342

) مسابقات تمثل نسبة 5المسابقات بين وظائف مخصصة لمدارس التكوين يبلغ عددها خمس (

% من  87.4مقعدا، وهو ما يمثل نسبة  1174المسابقات، وعدد مقاعدها  % من عدد 50

الفوري بلغ عدد مسابقاتها  بمجموع عدد المقاعد المفتوحة، وبين وظائف مخصصة لالكتتا

  %. 12.6مقعدا، أي نسبة  168% لكن عدد مقاعدها  50) أي نسبة 5خمسا (

مترشحا لكل  22بما يمثل معدل  مترشحا،29.802وتقدم للترشح في مجموع هذه المسابقات

%، والمقاعد المخصصة لالكتتاب 99,7مقعد، وتم شغل المقاعد المخصصة للتكوين بنسبة 

%، وهذا النقص في شغل العدد المطلوب من االكتتاب يعود إلى أن  86.1الفوري بنسبة 

، العدد هناك تخصصات، إما لم يترشح لها أحد، وإما لم يترشح لها أو يتأهل للنجاح فيها

  المطلوب.

    2    

  وتلخص الجداول التالية البيانات األساسية لهذه المسابقات.

  أوال: بيان عدد المقاعد والتخصصات والترشحات ونسب النجاح، في مجموع المسابقات
  
  

 التكوين  مدارسل اكتتابات  .أ
 
 
  

  قرار اللجنة   نسبة النجاح   عدد الناجحين  عدد المترشحين  ةلمطلوبالمقاعد ا   اتالتخصص المستفيدةالقطاعات 
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 االجازة %100  20 1526  20  1  (قضاة) العدلوزارة 

المدرسة العليا وزارة التهذيب / 
 للتعليم 

 االجازة 100%  240 3364  240  12

وزارة التهذيب / مدارس تكوين 
 المعلمين

3  
500  

6000 
500  

 االجازة 100%

  االجازة  % 90 27  120  30  4  وزارة التهذيب / المبرزون

 االجازة %100  387 18000  387   3 رسالصحة امدوزارة الصحة/ 

  %99,7 1174 29010 1177  23 المجموع
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 االكتتاب الفوري   .ب
  

المقاعد  عدد المستفيدةالقطاعات 
  ةلمطلوبا

عدد 
  المترشحين

عدد 
  الناجحين

  قرار اللجنة   نسبة النجاح 

 االجازة %83,5 117 125  140 اكتتاب فوري /الصحة وزارة 

 االجازة % 100 15 77  15 وزارة البيطرة

  % 80 16 340  20 وزارة الزراعة 

 االجازة % 100 15 181  15 وزارة الصيد (يونيسبا)

    % 100  5  69  5  مفوضية االمن الغذائي

    % 86,1  168  792  195  المجموع

  
  

  وعمال الدعمثانيا: بيان عدد المراكز وقاعات االمتحان والمراقبين والمصححين 
  
  

عناصر استقبال   نوالمصحح  نوالمراقب  المراكز  االمتحان قاعات المسابقة
  الملفات

  عمال الدعم

 3  3 60 80 5 40  (قضاة) العدلوزارة 

المدرسة وزارة التهذيب / 
 العليا للتعليم 

100 10 200 100 3   6 

وزارة التهذيب / مدارس 
 تكوين المعلمين

150 10 300 120 4  5 

  1  2 12 9 1 4  وزارة التهذيب / المبرزون

وزارة الصحة/ 
 رسالصحة امد

450 37 900 150  18  10 

اكتتاب  /الصحة وزارة 
 فوري

4 1 9 6 4  2 

 1  3 6 5 1 2 وزارة البيطرة

 1  4 15 20 1 9 وزارة الزراعة 

 2  4 6 ـ 1 6 وزارة الصيد (يونيسبا)

  1  2  6  5  1  2  مفوضية االمن الغذائي

 32  47 481 1528 68 767  المجموع
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أهم المالحظات التي تم الخروج بها من خالل تنظيم المسابقات هذه 

 السنة

 

) %57.1( التعليم على :ما يزال االكتتاب متركزا في قطاعي المصادر البشرية . 1

 % من مجموع االكتتابات.94.6، أي)% .37.5( والصحة

% من 12.5%، بينما تبقى نسبة  87.4ويستغرق التكوين في المدارس بنسبة 

 .الوظائف مفتوحة لالكتتاب المباشر

نقص بعض التخصصات في سوق العمل مما يتعين على الجهات المعنية بالتوجيه  . 2

المدرسي االنتباه إليه ويتعلق االمر أساسا باللغة الفرنسية واألطباء االخصائيين وفنيي 

 الصحة المهنيين.

 مالحظات خاصة    

 :يم تجربة عدة سنوات يمكن تسجيل المالحظات العامة التاليةعلى ضوء تقي

في ضبط تنظيم عمليات المسابقات السنوية، خاصة فيما و م ـ ما يزال تحكم اللجنة 

يتعلق بتحديد الحاجيات، وفترات تنظيم المسابقات اإلدارية، يواجه صعوبات ناجمة 

تطلبه من تحديد العدد عن غياب خطط منضبطة لدى مؤسسات تكوين الموظفين، وما 

المتوقع من المقاعد المعروضة والتواريخ المحددة إلجراء عمليات االنتقاء، مما كان 

له تأثير سلبي على تقدير وتعبئة الوسائل الضرورية لتنظيم المسابقات، وهو ما يطرح 

  في غالب األحيان صعوبات تحتاج إلى عالج دائم، غالبا ما يطرح تحديات ضاغطة.

غير كافية لتغطية االحتياجات المتجددة و مال المخصصات السنوية للجنة ـ ما تز

والضرورية، رغم بعض التسويات التي تمت هذه السنة وساهمت في سداد بعض 

 . المتأخرات
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I . توصيات عامة لتعزيز مهنية وشفافية المسابقات 

مواصلة التحسيس حول المسابقات وقواعدها وإجراءاتها خاصة بالنسبة لمسيري  . 1

 المصادر البشرية في الوزارات والمؤسسات العمومية اإلدارية. 

  
 :2019آفاق عام 

  

من أجل تحسين مستوى سير المسابقات، تعمل اللجنة وم على سداد بقية المتأخرات خاصة 
شاركوا في تنفيذ المسابقات خالل السنوات الثالث فيما يتعلق بتعويضات األشخاص الذين 

الماضية، ومؤسسات التموين التي تمكنت باستمرار من توفير متطلبات تنفيذ المسابقات في 
 الوقت والمستوى المناسبين.

ـ تأطير أفضل للجان تحكيم المسابقات السيما من حيث الرقابة وتقييم أداء التصحيح ومهنية 
  االختبارات؛ 

  تنظيم لقاءات مع مسيري المصادر البشرية في اإلدارات؛ـ 

ـ تعزيز النشاط اإلعالمي إلنارة الرأي العام حول عمل اللجنة وجهودها في تحقيق الشفافية 
  والعدالة.

 2019 /27/12حرر في نواكشوط  بتاريخ 

 عن اللجنة الوطنية للمسابقات
  د إدومالدكتور شيخنا ول                                
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  المرفقات

 2018تقارير مسابقات 
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 عدل  –إخاء  –شرف                     الجمهورية اإلسالمية الموريتانية      

  اللجنة الوطنية للمسابقات
  

 عناصر 05تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة خارجية الكتتاب 
  لصالح مفوضية األمن الغذائي

  

  جع االمر
 

المتضمن النظام االساسي للموظفين والوكالء العقدويين  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون  -
 .للدولة

المتضمن اعادة تنظيم وسير  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060المرسوم رقم  15المادة  -
 اللجنة الوطنية للمسابقات.

المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات االدارية  19/04/1998بتاريخ  98.022المرسوم رقم  -
  واالمتحانات المهنية 

القاضي بتعيين رئيس ومفوض الحكومة  02/08/2017بتاريخ  011 – 2017المرسوم رقم  -
 وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات

تعيين رئيس ومفوض القاضي ب 14/02/2019بتاريخ  030 – 2019المرسوم رقم  -
 الحكومةوأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات

عناصر  5المنظم لمسابقة انتقاء  2018ــ يوليو ــ  18بتاريخ  0024البالغ المشترك رقم  -
 لصالح مفوضية األمن الغذائي

المتضمن تشكيل لجنة  2018ــ  24/07/2018بتاريخ  27قرار اللجنة الوطنية للمسا بقات رقم  -
 سابقة المذكورة.تحكيم الم

  مفوضية االمن الغذائي ملخص تقرير رئيس لجنة تحكيم مسابقة
  

ابتداء في مباني مدرسة تكوين المعلين بنواكشوط  لجنة التحكيمبعد استالم ملفات المترشحين، شرعت 
 23وفي ، القابلية األولية للملفات في المسابقةفي دراسة الملفات لتحديد  2018طس ساغ 16 من
االمتحان لتتوالى بقية تنظيم وبعدئذ تم  مترشحا 69عددها البالغ المقبولة لوائح التم نشر  2018طس ساغ

قابلية النجاح في اعالن الئحة سبتمبر  28الجمعة ،حيث تم يوم المسابقةالالزمة الستكمال تنظيم المهام 
بعد تكوين المعلمين، في مباني مدرسة  أعلنت لجنة التحكيم  2018اكتوبر03في يوم  و ،المسابقة

  وذلك على النحو التالي :  النتائج النهائية حسب الترتيب االستحاقي ،المداوالت
  

عدد   العدد المطلوب  التخصص
  المترشحين

  نسبة النجاح  عدد الناجحين

  %100  1    1  مهندس في الهندسة الريفية
 %100  1    1  المياه  مهندس في

 %100  1    1  فني سامي في الهندسة المدنية 
 %100  1    1  الهندسة الريفية سامي فيفني 
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 %100  1    1  هندسة المياهسامي فيفني 
 %100  5  69  5  المجموع 

    
  

  للجنة الوطنية للمسابقاتاإسهام 
  

اجتماع عمل مع أعضاء اإلشراف بلجنة الوطنية للمسابقات اللجنة في بداية انطالق تنظيم المسابقة عقدت 
  .تنظيم المسابقة، كما شددت أيضا على وجوب الشفافية واإلنصافالتحكيم لتحديد ترتيبات 

 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات  
اعتمدت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة وأحالتها بعد تسلم النتائج وتقرير لجنة التحكيم حولها، 

 إلى السلطات المعنية.  
  

 29/11/2019 نواكشوط بتاريخ
 الوطنية للمسابقاترئيس اللجنة 

 شيخنا ولد ادومد/ 
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  عدل  –إخاء  –شرف                                                           الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات 
  

 30الكتتاب تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة خارجية 
  2018وحدة لصالح وزارة التهذيب الوطني 

  المراجع 

 المتضمن النظام االساسي للموظفين والوكالء العقدويين  18/01/1993بتاريخ  93.09لقانون ا
 للدولة 

  المتضمن اعادة تنظيم وسير  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة
 اللجنة الوطنية للمسابقات.

 المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات االدارية  19/04/1998بتاريخ  98.022رسوم رقم الم
 واالمتحانات المهنية 

  القاضي بتعيين رئيس ومفوض الحكومة  02/08/2017بتاريخ  011 – 2017المرسوم رقم
 وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات

  ن رئيس اللجنة الوطنية القاضي بتعيي 14/02/2019بتاريخ  030 –2019المرسوم رقم
 للمسابقات

  30المتعلق باكتتاب  2018/  05/ 03وو ع ع ع ا /و ت و بتاريخ /017البالغ المشترك رقم 
 استاذا مبرزا لصالح وزارة التهذيب الوطني

  القاضي بتعيين لجنة االشراف على المسابقة   2018/  05/  17/ ل و م بتاريخ   08القرار رقم
 المذكورة .   

  

  ملخص تقرير لجنة التحكيم  

  مقعدا الكتتاب أساتذة  30فى هذه المسابقة الخارجية والداخلية كان عدد المقاعد المفتوحة هو
 مبرزين للتكوين موزعين على التخصصات التالية:

  
 الرياضيات  .1
 الفيزياء والكيمياء  .2
 علوم الهندسة .3
 الفرنسية  .4
 

  والداخلية على النحو التالي:وتتوزع المقاعد بين المسابقة الخارجية 
  
 مقعدا  19المسابقة الخارجية:  .1
 مقعدا 11المسابقة الداخلية:  .2
  

  ودام يوما واحدا. 03/06/2018وتم تنظيم االمتحان الكتابي فى يوم  
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  بعد اجراء مواد االمتحان الكتابي، انطلقت المراحل االخرى المتبقية وتتالت، وهي التصحيح
على  07/06/2018ت ثم اعالن نتائج قابلية النجاح الذي تم يوم الخميس والتدقيق وتخزين البيانا

  النحو التالي:
  11قابلية النجاح بالنسبة للمسابقة الداخلية: نجح  
  16المؤهلون للنجاح بالنسبة للمسابقة الخارجية تأهل  
  نتائج وبعد المداوالت برزت  09/06/2018وتم تنظيم المقابلة الشفهية مع لجنة التحكيم يوم

  المسابقة الخارجية النهاية التالية:

  نسبة النجاح  عدد المقاعد المتحصل عليها  عدد المقاعد المطلوبة    التخصص
  % 57  4  7  الرياضيات

  % 100  7  7  الفيزياء والكيمياء
  %100  3  3  علوم المهندس

  %100  2  2  الفرنسية 

  % 84  16  19    المجموع
  

في المسابقة الداخلية، ليصبح عدد الناجحين اإلجمالي في المسابقة مقعدا تم شغلها  11باإلضافة إلى 
  مقعدا مطلوبا. 30عنصرا، من أصل  27

  00/20وقد الحظت لجنة التحكيم وجود حالة اختالس وبعد التحري والتأكد منحت للمعني عالمة 

  مساهمة اللجنة الوطنية للمسابقات

لجنة التحكيم المكلفة بالمسابقة لتدارس مختلف اآلليات نظمت اللجنة الوطنية للمسابقات جلسات عمل مع 
  والطرق الكفيلة بإنجاح العملية مركزة على ضرورة الشفافية واالنصاف.

  وسجلت بارتياح ان العملية جرت بدون حوادث مخلة تذكر حيث انها لم تصلها تظلمات جدية.

  اللجة على هذا األداء.وعليه فان اللجنة تنتهز هذه الفرصة لتشكر الرئيس واعضاء 

  قرار اللجنة 

  .. بناء عليه فان اللجنة الوطنية للمسابقات تجيز هذه النتائج و تحيلها الى الجهات المعنية

  

  2019 /8 /23نواكشوط في 

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
 د / شيخنا ولد ادوم
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  عدل –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية      

  اللجنة الوطنية للمسابقات 
  

 500تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة خارجية الكتتاب 
عنصر للتكوين في مدارس تكوين المعلمين بنواكشوط واكجوجت وكيهيدى 

  2018/2019ولعيون 

  المراجع

  المتضمن النظام االساسي للموظفين والوكالء  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون
 العقدويين للدولة 

  المتضمن اعادة  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة
 تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات.

  للمسابقات  المتعلق بالنظام المشترك 19/04/1998بتاريخ  98.022المرسوم رقم
 االدارية واالمتحانات المهنية 

  القاضي بتعيين رئيس ومفوض  02/08/2017بتاريخ  011 – 2017المرسوم رقم
 الحكومة وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات

  القاضي بتعيين رئيس اللجنة  14/02/2019بتاريخ  030 –2019المرسوم رقم
 الوطنية للمسابقات

  2018/  09/ 27ع ع ع ا /و ت و   بتاريخ وو /00البالغ المشترك رقم  
  القاضي بتعيين لجنة تحكيم    2018/  10/  25/ ل و م بتاريخ   036القرار رقم

 المسابقة المذكورة .   
  

  ملخص تقرير لجنة التحكيم  

  عنصرا للتكوين، مفتوحة امام مترشحين لثالث تخصصات  500هذه مسابقة خارجية الكتتاب
 التالي : موزعة على النحو 

 
الشعبة   المركز

  العربية 
  الشعبة المزدوجة   الشعبة الفرنسية 

  30  40  90  مدرسته تكوين المعلمين بنواكشوط
  25  25  60  مدرسته تكوين المعلمين بكيهيدى
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  25  25  60  مدرسته تكوين المعلمين باكجوجت
  30  30  60  مدرسته تكوين المعلمين بلعيون

  110  120  270  المجموع 
 
 

 في الواليات األربع، بينما دام االمتحان الشفهي    2018اكتوبر/ /30االمتحان الكتابي يوم  نظم
على مستوى المراكز االربعة الرئيسية. وقد تم اتباع  2018ديسمبر  28و 26ثالثة ايام ما بين 

مختلف المراحل في ظروف حسنة، وتم اعالن النتائج النهائية التي تم بموجبها اكتتاب العدد 
 عنصر موزعة بين مدارس تكوين المعلين األربع. 500المطلوب في المسابقة البالغ 

  

  مساهمة اللجنة الوطنية للمسابقات

نظمت اللجنة الوطنية للمسابقات جلسات تحضيرية مع لجنة االشراف على المسابقة لتدارس 
فافية مختلف االليات والطرق الكفيلة بإنجاح العملية وتم التركيز على ضرورة الش

  واالنصاف.

وسجلت اللجنة بارتياح ان العملية جرت بدون حوادث مخلة تذكر، حيث انه لم تصلها 
  تظلمات جدية. 

  وعليه فان اللجنة تنتهز هذه الفرصة لتشكر الرئيس واعضاء اللجة على هذا الجهد.

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات

  . الى الجهات المهنيةبناء عليه فان اللجنة تجيز هذه النتائج وتحيلها 

  

  2019 /8 /23نواكشوط في 

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
 د / شيخنا ولد ادوم
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل  –إخاء  –شرف                              الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات 
  

 140تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة خارجية الكتتاب 
  الصحةلصالح وزارة عنصرا 

 جعاالمر

  والوكالء المتضمن النظام االساسي للموظفين  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون
  للدولة  العقدويين

  اعادة المتضمن  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060المرسوم رقم من  15المادة
 تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات.

  المشترك للمسابقاتالمتعلق بالنظام  19/04/1998بتاريخ  98.022المرسوم رقم 
 االدارية واالمتحانات المهنية 

  القاضي بتعيين رئيس ومفوض  02/08/2017بتاريخ  011 – 2017المرسوم رقم
 الحكومة وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات

 القاضي بتعيين رئيس اللجنة  14/02/2019بتاريخ  030 – 2019م رقم المرسو
 الوطنية للمسابقات

  المتضمن اإلعالن عن تنظيم مسابقة خارجية الكتتاب 021البالغ المشترك رقم
  2018عنصرا لصالح وزارة الصحة برسم  140

  المذكورة القاضي بتعيين لجنة التحكيم  12/04/2018ل وم بتاريخ /05القرار رقم
 والمكمل بقرارين آخرين

  ملخص تقرير رئيس لجنة تحكيم المسابقة 
  

تم استالم ملفات الترشح بمدرية المصادر البشرية بوزارة الصحة خالل الفترة من 
 24/04/2018، وبعد اجتماع لجنة التحكيم في 23/04/2018إلى غاية  09/04/2018

طبق فيهم شروط المشاركة في المسابقة على نشرت لجنة التحكيم قائمة المترشحين الذين تن
  النحو التالي:
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  من األطباء العامين  101
  من األطباء األخصائيين  24

في مباني المدرسة الوطنية للصحة  06/05/2018جرت المسابقة يوم األحد الموافق 
  العمومية بنواكشوط.

ثم أجرت لجنة التحكيم المقابالت الشفهية مع المتسابقين الذين تجاوزوا االختبار الكتابي  
في مباني المدرسة الوطنية  22/05/2018إلى غاية  19/05/2018وذلك ابتداء من يوم 

  للصحة العمومية بنواكشوط.
حيث كانت 27/05/2018وقد تم إعالن قائمة الناجحين في المسابقة بشكل نهائي يوم األحد 

  على النحو التالي:
  من األطباء األخصائيين  20-
  من األطباء العامين  97 -
  

  توصيات لجنة التحكيم
  

وقد شددت لجنة التحكيم في توصياتها على ضرورة تحسين الظروف المادية من أجل -
  تحفيز أكبر للمصححين والمراقبين وأعضاء السكرتيريا.

  األطباء المهنيين من أجل شفافية المسابقة. ضرورة األخذ بعين االعتبار آراء -
  ضرورة النظر في دليل االكتتاب والسير الذاتية للمترشحين. -
  

وقد واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات جميع مراحل المسابقة وقدمت جميع التسهيالت للجنة 
  التحكيم والمراقبين من أجل أجراء المسابقة في وجو تطبعه الجدية والمصداقية.

  
  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات

  
وعلى ضوء اعالن لنتائج عملها، أجازت اللجنة الوطنية للمسابقات النتائج النهائية لهذه 

  المسابقة وأحالتها الى الجهات المعنية.
  

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
  د/ شيخنا ولد ادوم

23/12/ 2019 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  عدل  –إخاء  –شرف                 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات 
  

 20تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة خارجية الكتتاب 
  عنصرا لصالح وزارة الزراعة 

  المراجع 
  المتضمن النظام االساسي للموظفين والوكالء العقدويين  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون

 للدولة 
  المتضمن اعادة تنظيم وسير  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة

 اللجنة الوطنية للمسابقات.
  للمسابقات االدارية  المتعلق بالنظام المشترك 19/04/1998بتاريخ  98.022المرسوم رقم

 واالمتحانات المهنية 
  القاضي بتعيين رئيس ومفوض واعضاء اللجنة  02/08/2017بتاريخ  011 – 2017المرسوم رقم

 الوطنية للمسابقات
  القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 14/02/2019بتاريخ  030 – 2019المرسوم رقم 
  27/04/2018بتاريخ و و ع ع ا ا /331الرسالة رقم 
  المعدل بموجب البالغ  2018/  08/ 27وو ع ع ع ا /و ت و   بتاريخ /006البالغ المشترك رقم

  06/05/2018بتاريخ  017رقم  
  القاضي بتعيين لجنة االشراف على المسابقة   2018/  05/  10/ ل و م بتاريخ   07القرار رقم

 المذكورة .   

  ملخص تقرير لجنة التحكيم  
  في مباني مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط وقد  2018يونيو  10جرى تنظيم هذه المسابقة يوم

مترشحا موزعين على عشر قاعات ولم تسجل اثناء العملية حالة تخل بمسار  340شارك فيها
  المسابقة...

  ة مقاعد  شاغر 04مشاركا حسب مختلف التخصصات المطلوبة، وبقيت  16وقد اعلنت اللجنة نجاح
  لغياب ترشحات مناسبة؟

  

  مساهمة اللجنة الوطنية للمسابقات 
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  وقد واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم طيلة مسار المسابقة مع اعطاء الدعم المناسب
  للقيام بالمهمة أحسن قيام.

  من جهة فان اللجنة تتبنى المالحظة الرئيسية لرئيس لجنة التحكيم المتعلقة بضرورة العمل مستقبال
  على شغل مقاعد حماية النباتات وعلوم النباتات 

  قرار اللجنة
  .  بناء عليه فان اللجنة تجيز هذه النتائج و تحيلها الى الجهات المهنية

  10/12/2019نواكشوط بتاريخ 
  رئيس اللجنة

 / شيخنا ولد ادوم د
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  عدل  –إخاء  –شرف               الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  

  اللجنة الوطنية للمسابقات 
  

 387تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة خارجية وداخلية الكتتاب 
  2018/2019عنصرا لصالح وزارة الصحة برسم سنة 

  
  المراجع 

  المتضمن النظام االساسي للموظفين والوكالء العقدويين  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون
 للدولة 

  المتضمن اعادة تنظيم وسير  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة
 اللجنة الوطنية للمسابقات.

 المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات االدارية  19/04/1998بتاريخ  98.022رقم  المرسوم
 واالمتحانات المهنية 

  القاضي بتعيين رئيس ومفوض واعضاء اللجنة  02/08/2017بتاريخ  011 – 2017المرسوم رقم
 الوطنية للمسابقات

  نة الوطنية للمسابقاتالقاضي بتعيين رئيس اللج 14/02/2019بتاريخ  030 – 2019المرسوم رقم 
  06/05/2018بتاريخ  017البالغ رقم  
  القاضي بتعيين لجنة االشراف على المسابقة   2018/  05/  10/ ل و م بتاريخ   07القرار رقم

 المذكورة .   

  ملخص تقرير لجنة التحكيم

  

  مساهمة اللجنة الوطنية للمسابقات 

طيلة مسار المسابقة، مع اعطاء الدعم المناسب للقيام  واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم
  بالمهمة أحسن قيام.
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  سير المسابقة 

تم افتتاح استقبال ملفات الترشح في جميع عوصم الواليات التي توجد فيها مدارس الصحة، وبعد انتهاء 
 18اإلجمالي للمترشحين فترة استقبال الملفات الحظت اللجنة ارتفاع عدد المترشحين، حيث تجاوز العدد 

ألفا، مما قد يتعذر معه وجود العدد المناسب من القاعات والمراقبين إلجراء االمتحان في المدن المعنية، 
وللتأكد من القدرة االستيعابية للقاعات المتاحة أوفدت اللجنة الوطنية للمسابقات بعض أعضائها لتقييم 

لزيارات،إلى أن عدد المترشحين في واليتي العصابة الوضعية الميدانية، وتوصلت، على ضوء تلك ا
واترارزة  قد وصل درجة ال تتسع البنية المدرسية لمدينتي كيفة وروصو الستيعابهم. االمر الذي دفع 
لجنة التحكيم إلى اتخاذ قرار بنقل مكان إجراء امتحان بعض مستويات المسابقة إلى نواكشوط، بالنسبة 

رتين، وهو ما سبب في تأجيل إجراء االمتحان لفترة، وفي زيادة األعباء لمترشحي الواليتين المذكو
  التنظيمية والمادية والمالية.

بعد اجراء االمتحان واصلت لجنة التحكيم إجراءات استكمال بقية المراحل مثل التوهيم والتصحيح 
ت الشفهية ثم إعالن وإدخال النتائج واحتساب المعدالت وإعالن الئحة قابلية النجاح وإجراء المقبال

  النتائج النهائية.

وعلى ضوء تقييم مستوى وعدد الترشحات في هذه المسابقة الحظت لجنة التحكيم أن فتح المجال 
لمستوى شهادة اإلعدادية للمشاركة في المسابقة يضاعف من عدد المترشحين، ويفتح المجال لمستويات 

  مدى أهمية السماح لهذا المستوى التعليمي بالمشاركة.ضعيفة من المتعلمين، مما يتطلب إعادة النظر في 

  ولم تستقبل اللجنة الوطنية للمسابقات تظلمات جدية في شأن هذه المسابقة.

  

  قرار اللجنة

بناء على تقرير لجنة التحكيم والنتائج التي أعلنت عنها، فان اللجنة أجازت هذه النتائج وأحالتها الى 
  الجهات المعنية.

  

  10/11/2019بتاريخ نواكشوط 
  رئيس اللجنة
 د / شيخنا ولد ادوم

 

 

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

  عدل  –إخاء  –شرف               الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  

  اللجنة الوطنية للمسابقات

عنصرا  15تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة خارجية الكتتاب 
  لصالح المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد ولزراعة االسماك
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  المراجع 
  المتضمن النظام االساسي للموظفين والوكالء العقدويين  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون

 للدولة 
  المتضمن اعادة تنظيم وسير  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة

 اللجنة الوطنية للمسابقات.
  المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات االدارية  19/04/1998بتاريخ  98.022المرسوم رقم

 واالمتحانات المهنية 
  القاضي بتعيين رئيس ومفوض واعضاء اللجنة  02/08/2017بتاريخ  011 – 2017المرسوم رقم

 الوطنية للمسابقات
  القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية  14/02/2019بتاريخ  030 – 2019المرسوم رقم  
  2018/  10/ 08وو ع ع ع ا /و ص ا ب   بتاريخ /38البالغ المشترك رقم. 
  القاضي بتعيين لجنة االشراف على المسابقة  2018/  10/  25/ ل و م بتاريخ  37القرار رقم

 .. المذكورة
   و رقم  06/11/2018/ل و م بتاريخ  042قرار تكميلي يعين اعضاء جدد من لجنة التحكيم رقم

 ل و م  /038
  

  ملخص تقرير لجنة التحكيم

الصالح المكتب  عنصر 15نظمت اللجنة الوطنية للمسابقات مسابقة باالنتقاء حسب الملفات الكتتاب 
  الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد ولزراعة األسماك (يونيسبا).

  مسار المسابقة

عند بداية استالم الملفات من طرف لجنة التحكيم، كان اول عمل يلزم القيام به هو الفحص والتدقيق في 
الفاتح  08/10/2018بتاريخ  038الملفات على ضوء الشروط المحددة في البالغ المشترك رقم 

  للمسابقة.
  و هذه الشروط هي :

  
  سنة على االكثر 40  العمر 

  موريتانية   الجنسية 
بكالوريا زائد ثالث سنوات او خمس سنوات حسب   الدراسة الجامعية 

  التخصص المطلوب
  سنة الى خمس سنوات على االقل فى مجال التخصص  التجربة 

  عنصرا مطلوبا 11مكون من تقديم ملف كامل   الملف المطلوب 
  

  طبقا لهذه المعطيات قامت لجنة التحكيم بالمهام التالية :

  ، و قد اعطت نتائج التدقيق فيها النتائج التالية :19/11/2018الى غاية  29/10دراسة الملفات من 
للمواصفات ملفا مخالفا  144ملفا مطابقا للمواصفات المطلوبة و 37ملفا تم تدقيقهم وتم فرز  181

المحددة. وكان أكثر أسباب الرفض لهذه الملفات كونها ال تستوفى، اما شرط العمر وإما شرط التجربة 
  المطلوبة.
  

  في مداوالت حول القابلية  11/2018/ 19إثر اكتمال تلك المرحلة شرعت لجنة التحكيم يوم
  للنجاح واعالن نتائجها

  10/12/2018اية الى غ 26/11تم اجراء المقابلة الشفهية من 
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  المداوالت النهائية

   النتائج النهائية لهذه  10/12/2018بعد انجاز تلك المراحل اعلنت لجنة تحكيم المسابقة يوم
  عنصرا حسب الترتيب االستحقاقي والتخصصات المطلوبة، 15المسابقة، والتي كللت بنجاح 

  وقد جرت المسابقة اجماال في ظروف حسنة.

  ة للمسابقاتقرار اللجنة الوطني
  

  أجازت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج هذه المسابقة وأحالتها الى الجهات المعنية
  

  2019/  12/  25نواكشوط  
  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
  د / شيخنا ولد ادوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  عدل  –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  

  اللجنة الوطنية للمسابقات 
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 20تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة خارجية الكتتاب 
  قاضيا لصالح وزارة العدل

  المراجع 
  المتضمن النظام االساسي للموظفين والوكالء العقدويين  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون

 للدولة 
  المتضمن اعادة تنظيم وسير  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة

 اللجنة الوطنية للمسابقات.
  المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات االدارية  19/04/1998بتاريخ  98.022المرسوم رقم

 واالمتحانات المهنية 
  القاضي بتعيين رئيس ومفوض واعضاء اللجنة 02/08/2017بتاريخ  011 – 2017المرسوم رقم 

 الوطنية للمسابقات
  القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 14/02/2019بتاريخ  030 – 2019المرسوم رقم 
 2018/  6/ 13/و ا م/ل و م  بتاريخ  002البالغ المشترك رقم. 
  القاضي بتعيين لجنة االشراف على المسابقة  2018/  08/  16/ ل و م بتاريخ  18القرار رقم

 .   المذكورة

  ملخص تقرير لجنة التحكيم  
  بمباني المدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء 2018يوليو  08و 07أجريت المسابقة يومي  
  و قد استعرض تقرير رئيس لجنة تحكيم المسابقة بوضوح كاف جميع مراحل سير المسابقة حيث انه

  ذكر ب :
 اب فى الوظيفة العموميةاإلطار القانوني الجارى به العمل فى مجال االكتت  
 تعيين لجنة التحكيم من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات  
 مرحلة استقبال الملفات في مباني المدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء وانتقائها  
  تحضير مراكز االمتحان الثالثة، وهي المدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء وثانوية االمتياز

  تفرق زينهوثانوية 
 تصحيح مواد االمتحان الكتابي بالمدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء  
 مداوالت ونشر الئحة المرشحين المؤهلين لقابلية النجاح حسب الترتيب االبجدي  
  المداوالت النهائية ونشر الئحة الناجحين حسب الترتيب االستحقاقي، بعد اجراء المادة الشفهية  
 مات وهي خمس حاالتدراسة بعض التظل  

  
 المعطيات االحصائية المتعلقة بالمسابقة

  النسبة   الناجحون  المقبولون   المرفوضون  عدد المسجلين   العدد المطلوب  التخصص
  %100  20  1362  164  1526  20  قاض

  

هناك ثالث حاالت تم الغاء نجاحهم فى المسابقة نظرا لوضعهم القانوني و ذلك الن الثالثة مالحظة : 
  طالب متدربو بالمدرسة العليا للتعليم ويدخل هذا في مجال االمور التي تمت مالحظتها في سير العملية.

  التوصيات 

يرجى السهر على توضيح البيانات الواردة في البالغ وخاصة فيما يتعلق بالشهادات  .1
 والتخصصات

 إلزام تقديم افادة عدم توظيف موقعة من ظرف مصالح الوظيفة العمومية .2
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اشراك المسئولين عن مؤسسات التكوين في اعداد البالغ المتعلق بالمسابقات لتؤخذ في االعتبار  .3
 خصوصية كل مؤسسة

إلمكانية االحتفاظ بجميع الملفات حتى نهاية فترة آجال  غير مقبولةاضافة عبارة ملفات  .4
 التظلمات بالنسبة للمرفوضين ولنتائج المسابقة

 مية تحت تصرف لجنة التحكيموضع مدونة نصوص الوظيفة العمو .5
التأكد من االستعداد الفعلي لرئيس واعضاء لجنة التحكيم من حيث الوقت واالنشغاالت ومسك  . 6

  .ارقام هواتفهم

  إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات

واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم طيلة سير العملية واطلعت على تقرير رئيس لجنة التحكيم 
  وهناته على العمل المنجز.

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات

 .بناء عليه تجيز اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة وتقرر احالتها الى االدارات المعنية

 .  
  2019/  12/  28نواكشوط بتاريخ: 

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 
 د / شيخنا ولد ادوم

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  الرحمن الرحيمبسم هللا 

  عدل  –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  

  اللجنة الوطنية للمسابقات 
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 15تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة خارجية الكتتاب 
  عنصرا لصالح وزارة البيطرة

  المراجع 
  المتضمن النظام االساسي للموظفين والوكالء العقدويين  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون

 للدولة 
  المتضمن اعادة تنظيم وسير  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة

 اللجنة الوطنية للمسابقات.
  للمسابقات االدارية  المتعلق بالنظام المشترك 19/04/1998بتاريخ  98.022المرسوم رقم

 واالمتحانات المهنية 
  القاضي بتعيين رئيس ومفوض واعضاء اللجنة  02/08/2017بتاريخ  011 – 2017المرسوم رقم

 الوطنية للمسابقات
  القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية 14/02/2019بتاريخ  030 – 2019المرسوم رقم 

  المتضمن اإلعالن عن تنظيم مسابقة  2018/  02/ 06بتاريخ  2018/  0013البالغ المشترك رقم
 عنصرا لصالح وزارة البيطرة . 15اكتتاب خارجي ل :

  القاضي بتعيين لجنة تحكيم المسابقة المذكورة  2018/  03/  06/ ل و م بتاريخ   005القرار رقم 
   .  

  ملخص تقرير لجنة التحكيم  
ابقة يوم األحد   وط، و قد تم   2018/  03/  18أجريت المس ة تكوين المعلمين بنواكش بمباني مدرس

مترشحا بالمشاركة في هذه المسابقة موزعين بين االختصاصات المعبر عنها في البالغ  77السماح لـ 
  :  وهي

  العدد المطلوب  التخصص 
  3  دكتور بيطري        
  4  مهندس نباتي         
  1  صيدالني حيوانات   
  2  بيولوجي حيواني    

  5  فني نباتات                  

  15  المجموع

 
 

  18مترشحا تقدموا للمسابقة لم يالحظ أي غياب وقد تأهل من هذا العدد بعد الكتابي  77ومن بين 
  مترشحا للمقابلة. 

  مقعدا مطلوبا. 15مقعدا من أصل  14تم الحصول على 

  لم تالحظ حالة طارئة، ولم يتقدم للجنة الوطنية للمسابقات أي متظلم، مما يبين أن المسابقة جرت في
  ظروف مقبولة. 

إن لجنة التحكيم تشكر اللجنة الوطنية للمسابقات على إسهامها اإليجابي في السير الحسن للمسابقة كما 
  داد الذي تحلت به طيلة فترة المسابقة. تشكر كافة اإلدارات التي احتاجت للتعامل معها على االستع

  إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات
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واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم طيلة سير العملية. كما استمعت لتقرير لجنة التحكيم وبعد 
  سير المسابقة أخذت علما بالتوصيات المقدمة لها وتتوجه بتهانئها للجنة التحكيم لجودة العمل المقام به. 

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات

  اعتماد نتائج هذه المسابقة وإحالتها إلى الجهات المعنية.  تقرر اللجنة الوطنية للمسابقات

  2019/  12/  25نواكشوط بتاريخ: 
  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات

 د / شيخنا ولد ادوم
 

 

 

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  عدل  –إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية    

  اللجنة الوطنية للمسابقات 
  

 240اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة خارجية الكتتابتقرير رئيس 
للمرحلة الثانية، لصالح وزارة التهذيب  60للمرحلة األولى، و 180أستاذا، 
  الوطني.

  المراجع 
  

  المتضمن النظام االساسي للموظفين والوكالء العقدويين  18/01/1993بتاريخ  93.09القانون
 للدولة 

  المتضمن اعادة تنظيم وسير  13/05/2014بتاريخ  2014 – 060من المرسوم رقم  15المادة
 اللجنة الوطنية للمسابقات.

  المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات االدارية  19/04/1998بتاريخ  98.022المرسوم رقم
 واالمتحانات المهنية 

  عيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات القاضي بت 02/08/2017بتاريخ  011 – 2017المرسوم رقم
 ومفوض الحكومة واعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات

  القاضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 14/02/2019بتاريخ  030 – 2019المرسوم رقم 

  2018/  09/  27/ و و ع ش ع ا / و ت و / ل و م بتاريخ  025البالغ المشترك رقم . 
  المتعلق بتعيين لجنة تحكيم مسابقة اكتتاب  2018/  10/  18/ ل و م  بتاريخ :  005القرار رقم

 . 2019/  2018عنصرا لدخول المدرسة العليا للتعليم للسنة الجامعية  :  240
  

  خالصة تقرير لجنة تحكيم المسابقة
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  للمرحلة الثانية، من أستاذا  60أستاذا للمرحلة األولى و 180أستاذا منها  240تنظم المسابقة الختيار
  التعليم الثانوي. 

  وقد جرى الكتابي في أربع مواد لبعض االختصاصات وفي ثالث واثنتين للبعض اآلخر، مع مقابلة
  شفوية أجرتها اللجنة مع المترشحين في مرحلة قابلية النجاح.

  يم للقابلين بينما تمت المقابلة وجلسات التقو 2018نوفمبر  11و  10و قد استمر الكتابي ليومي
  .2018/  12/  10، ليكلل بإعالن النتائج النهائية يوم  2018ديسمبر 09إلى  05للنجاح من 

  مترشحا بعد إقصاء وتغيب  3310مترشحا شارك منهم بالفعل وبشروط مكتملة  3364تقدم للمسابقة
54 .  

 ظ أي حوادث مخلة وقد تم الحصول على األعداد المطلوبة من المستويين األول والثاني، ولم تالح
  بالسير الحسن للمسابقة. 

  ارتياحها لجو العمل  –التي أدت عملها بدقة وشفافية وسرعة قياسية -وعلى العموم فقد أبدت اللجنة
  وللظروف  المادية و التنظيمية التي وفرتها اللجنة الوطنية للمسابقات. 

  التظلمات 

م، تمت دراستهما ومداولة اللجنة الوطنية للمسابقات وقد وردت على اللجنة الوطنية للمسابقات حالتا تظل
  . بخصوصهما

  دور اللجنة الوطنية للمسابقات

لقد ركزت اللجنة الوطنية للمسابقات أوال في مداوالتها وتحرياتها على اختيار العناصر الذين تتوفر فيهم 
  الكفاءة المشهودة من جهة واألمانة واإلخالص وضمان الشفافية والمساواة بين المتسابقين أيضا. 

األمثل، ولكن كذلك  كما استدعت المسؤولين الذين تم اختيارهم وأكدت سهرها على التنظيم المادي
  الحرص على أعلى مستوى من الشفافية والعدالة. 

وقد الحظت اللجنة الوطنية للمسابقات من خالل زياراتها الميدانية وصالتها اليومية بالمسؤولين عن 
  التحكيم أن المسابقة جرت في ظروف جيدة تتيح فرصا متكافئة ألبناء هذا الوطن. 

  اتقرار اللجنة الوطنية للمسابق

  إن اللجنة الوطنية للمسابقات، ونظرا لما سبق، تجيز هذه النتائج، وتحيلها إلى الجهات المختصة.

  2019/  12/  25نواكشوط بتاريخ 

  عن اللجنة الوطنية للمسابقات 
  د / شيخنا ولد ادوم 

  

  

 

 

 

 

 


