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 �ئحة المقتصرات

 رئاسة الجمھورية:  رج

  الوزارة ا�ولى :و أ 

  وزارة العدل:و ع 

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:  و ش خ ت

  وزارة الداخلية و ال�مركزية :  و د � م

  وزارة المالية: و م

  وزارة الشؤون ا%قتصادية و التنمية:  و ش إ ت

  وزارة الوظيفة العمومية و العمل وعصرنةا�دارة:  إ و وع ع ع

  وزارة التھذيب الوطني: و ت و

  وزارة الصحة:  و ص

  وزارة الشؤون ا%جتماعية و الطفولة و ا�سرة : و ش إ ط أ

  وزارة ا�سكان والعمران وا%ستص�ح الترابي: و إ ع إ ت

  ا�مانةالعامة للحكومة :  أ ع ح

  المدرسة الوطنية ل2دارة و الصحافة و القضاء :  م و إ ص ق

  المدرسة الوطنية للصحة العمومية:  م و ص ع

  المدرسة العليا للتعليم:  م ع ت  

  مدرسة تكوين المعلمين:  م ت م

  المكتب الموريتاني للبحث الجيولوجي: م م ب ع

المكتب الوطني للتفتيش الصحي للمنتوجات البحرية وتربية :م و ت ص م ب 
  البرمائيات

  مجموعة انواكشوط الحضرية :ح.ن.م

  اللجنة الوطنية للمسابقات:  ل و م
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  مقدمــة

 54تقرير تم إعداده من قبل اللجنة الوطنية للمسابقات طبقا للمادة  تمثل ھذه الوثيقة سابع 
 والمتضمن النظام ا�ساسي للموظفين1993يناير  18الصادر بتاريخ09ـ  93من القانون 

الصادر بتاريخ 060ـ 2014من المرسوم رقم  16و 3للدولة والمادتين  العقدويينوالوك�ء 

وتنص ھذه المواد .اللجنة الوطنية للمسابقات   القاضي بإعادة تنظيم 2014مارس  13

وضعية  حول ترفع تقريرا سنويا للوزير ا�ول اللجنة الوطنية للمسابقات« على أن 
يحق للجميع ا�ط�ع على ذلك  وأنه» في الدولةموظ مسابقات ا%كتتاب في مختلف أس�ك

للتقارير التي أعدتھا اللجنة الوطنية للمسابقات حول مختلف  خ�صة ويشكل.التقرير
وتعد ھذه التقارير من تلك التي وضعھا رؤساء . 2015المسابقات التي نظمت خ�ل عام 

  .لجان التحكيم

  

بالشكر إلى السلطات العمومية على  وھنا تحرص اللجنة الوطنية للمسابقات على التوجه
التعليمات التي أعطيت ل2دارات والتسھي�ت الممنوحة للجنة بغية تمكينھا من القيام بالمھام 

 2015كما تثمن الجھود الجبارة التي بذلتھا السلطات العمومية خ�ل سنة . المسندة إليھا
يف المتعلقة بالمسابقات المنظمة لتسديد المصار سبي� إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية

والشكر موصول بصفة خاصة إلى الوزارة ا�مانة العامة للحكومة . خ�ل ھذه السنة
والمديرية العامة للوظيفة العمومية وللمديرية العامة للمدرسة الوطنية ل2دارة والصحافة 

من مساعدة مستدامة ومتميزة طيلة السنة المنصرمة، وللمديرية  واوالقضاء على ما قدم
ا مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى مالعامة للميزانية ولكافة السلطات ا�دارية على تعاونھ

كما تجدد اللجنة تشكراتھا وتھانئھا لرؤساء وأعضاء لجان التحكيم على تلبيتھم للدعوات .ذلك
  .   كل إليھموزمة �نجاح المھام التي تالموجھة إليھم وبذل الجھود ال�

  

خ�صة التقارير المتعلقة بالمسابقات المنظمة )III(تمھيد ) II(مقدمة ) I(يشمل ھذا التقرير 

اللجنة سواء على  عرض موجز عن الصعوبات التي تعرضت لھا) IV(2015خ�ل السنة 

اللجنة الوطنية  خ�صة أنشطة) V(على مستوى تطبيق القوانين  والمستوى المادي أ

اJفاق بالنسبة ) VI(توصيات عامة تستھدف تعزيز شفافية ا%متحانات ) VI(للمسابقات، 

  . 2016لسنة 
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I  . لمحة تمھيدية:  

دائمين بالنسبة �ي صانع  اختيار المسؤولين والمساعدين في تنظيم ماانشغا% واھتمامايظل 
 ذإ.المواطنين والمجموعة الوطنية على حد سواءبعمل تھم نتائجه  اا�مر ھن ويتعلق. قرار

بين مواطنين مترشحين لوظائف عمومية مھارات خاصة في  يتطلب البت بطريقة منصفة
الشيء الذي يجعل ا�مر ليس سھ� في جل  بيئة تتأثر بشدة بتأثير الجماعة وبالخصوصيات

  .ا%حوال

  .ة لتأطير ھذه العمليةھام آلية تشريعية ونظامية ولذا وضعت السلطات العمومية

 

والوظائف  يحق لكافة المواطنين تقلد المھام«من الدستور على أنه  12تنص المادة 

  .»العمومية دون أية شروط أخرى غير تلك التي يحددھا القانون

 

المتضمن النظام ا�ساسي للموظفين 1993يناير18الصادر بتاريخ09ـ  93القانون  ويحدد

العادية %كتتاب  المسابقة ھي الطريقة القانونية«على أن  51ووك�ء الدولة في مادته

ھذه القاعدة %غيا وعديم ا�ثر ويمكن سحبه  % يراعي يعتبر كل اكتتاب«وأنه » الموظفين
  .»في أي وقت

  

تنشأ لجنة وطنية «تطبيق ھذه المادة،  من نفس القانون أنه من أجل 54المادة وتضيف 

تقوم بتعيين لجان تحكيم  مستقلة تتبع لسلطة الوزير ا�ولسلطة إدارية  للمسابقات وھي
اللجنة الوطنية  وترفع. المسابقات، وعند ا%قتضاء، مصححي المواد المتخصصة

تقريرا سنويا إلى الوزير ا8ول حول وضعية مسابقات ا�كتتابات في مختلف  للمسابقات
  .»التقرير ويحق للجميع ا?ط&ع على ھذا. أس&ك الموظفين

 

القاضي  2014مارس  13الصادر بتاريخ 060ـ  2014من المرسوم رقم  3المادة وتوضح 

مستقلة  سلطة إدارية اللجنة تعتبر أن وسير عمل اللجنة الوطنية للمسابقات   بإعادة تنظيم
، وھي الوظيفة العمومية تتمثل مھمتھا العامة في السھر على شفافية مسابقات ولوج

  .غير المشوبة بخروقات خطيرة وتحيلھا إلى ا�دارات المستفيدةتعتمد نتائج المسابقات 

  

كافة التسھي�ت  توفر السلطات وا�دارات أن يجب« من المرسوم إلى أنه  9المادة وتشير 

  .»�عضاء اللجنة الوطنية للمسابقات لتمكينھا من أداء مھامھا في أحسن الظروف
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العمومية أن توافي اللجنة الوطنية للمسابقات ا�دارات والمؤسسات «12المادة كما تدعو 

%ختيار  هماستخدليتم ا ةالمرجعي ا�شخاص بانتظام بالمؤھ�ت التي من شأنھا إثراء سجل
  .»أعضاء لجان التحكيم

المتعلقبالنظام المشترك 1998إبريل 16الصادر بتاريخ98.022وينص المرسوم رقم 

 2011.316المرسوم رقم (المعدلة 20ي مادتهللمسابقات ا�دارية وا%متحانات المھنية ف
على أن ھذه التكاليف تكون على نفقة اللجنة الوطنية )2011دجمبر  7الصادر بتاريخ 

  .للمسابقات

  

  

II -  2015خ�صة التقارير المتعلقة بالمسابقات المنظمة خ�ل سنة  

من كافة عنصرا  1499ه السنة علي ستة عشر مسابقة �كتتاب ذأشرفت اللجنة خ�ل ھ
. مترشحا لصالح خمسة وزارات وھيئتين عموميتين 24008الشعب وتم اختيارھا من بين 

  .% 90،09أي ما يمثل مسبة  1454فرصة عمل متاحة تم شغل  1499فمن أصل 

و يوضح الجدول التالي وضعية ا%كتتاب علي أساس المسابقات المنظمة علي مستوي 
  :ا�دارة
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النسبة  عدد الناجحين تواريخ المسابقات عدد المترشحين المدارس/ ا�كتتاب  ا�كتتاب المباشر المستفيدةا?دارات 
 المئوية

قرار اللجنة 
الوطنية 
 للمسابقات

 77,77 14 01/03 92  18 وزارة البيطرة
 تم اعتمادھا

 82,55 71 03/03 125  86 وزارة الصحة
 تم اعتمادھا

 100 8 15/03 285  8 المكتب الوطني لBحصاء
 تم اعتمادھا

مجموعة نواكشوط 

 الحضرية 

26  518 15/03 25 96,15 
 تم اعتمادھا

وزارة التھذيب الوطني 

 )المعلمين مدارس تكوين(

مدارس تكوين  

  240/المعلمين

2065 28-03 240 100 
 تم اعتمادھا

 100 2 04/05 7  2 وزارة الصحة
 تم اعتمادھا

وزارة الوظيفة العمومية 

 والعمل وعصرنة ا?دارة 

9  9 25/07 9 100 
 تم اعتمادھا

 100 5 15/08 311  5 محكمة الحسابات 
 تم اعتمادھا

الوطني وزارة التھذيب 

 )المبرزون(

20  221 10/09 19 95 
 تم اعتمادھا 

 75 12 19/09 76  16 وزارة البيطرة
 تم اعتمادھا 

الوطني وزارة التھذيب 

 )ة العليا للتعليم مدرسال(

المدرسة العليا  

240/للتعليم  

4179 3-4/10 240 100 
 تم اعتمادھا

 78,99 15 3/10 89  19 وزارة البيطرة
 تم اعتمادھا

 36 9 3/10 19  25 وزارة الصحة
 تم اعتمادھا

وزارة التھذيب الوطني 

 )مدارس تكوين المعلمين(

 400 4372 10/10 400 100 
 اعتمادھاتم 

وزارة التھذيب الوطني 

 )مفتشون(

 85 817 17/10 85 100 
 تم اعتمادھا

 100 300 14/11 783 10 300  )مدارس( وزارة الصحة
 تم اعتمادھا

  90,09 1454        24008 1265 234 المجاميع
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يظل قطاع المصادر البشرية ھو المسيطر على ا%كتتاب، حيث يمثل التھذيب نسبة 
من مجموع ) %93.94(أي ما يساوي نسبة ) %26,27(والصحة نسبة ) 67,67%(

  . ا%كتتاب

بينما مثلت فرص العمل المفتوحة نسبة % 87ويمثل ا%كتتاب بواسطة المدارس نسبة 

  .من ا%كتتاب المباشر% 23

  

على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع ا�داري نظمت اللجنة الوطنية  �
  .لصالح المكتب الموريتاني للبحثللمسابقات مسابقة 

على مستوى الھيئات العمومية نظمت اللجنة الوطنية للمسابقات مسابقتين لصالح  �
 .مجموعة نواكشوط الحضرية ومحكمة الحسابات

قدمت اللجنة الوطنية للمسابقات مساعدة للصندوق الوطني للضمان ا%جتماعي   �
 .مت ھذه المؤسسة بتنظيمهقابوضع أشخاص مرجعيين تحت تصرفه خ�ل اكتتاب 

 

 2012منذ سنة  التالي تطور تكاليف مختلف ھذه المسابقات المنظمة يبين الجدول

  

 السنـــــــــــوات المبالــــــــــــــغ

85 415 420 2012 

107 235 400 2013 

124 343 390 2014 

138 137 848 2015 

 

 

 

 



8 

 

III-خ&صة أنشطة اللجنة الوطنية للمسابقات:  

اللجنة الوطنية للمسابقات، فض� عن تنظيم المسابقات المذكورة أع�ه، من إنجاز  تمكنت
  : المھام التالية

وقد تم إدراج ھذا المشروع في قانون المالية . 2016إعداد مشروع ميزانية لسنة  -
  من طرف ا�مانة العامة للحكومة،  2016لسنة 

، وتعبئة www.cnc.gov.mrة وھو تحسين محتوى الموقع ا%لكتروني الخاص باللجن -
ات وملف خاص بالمصادر استشاري لتسيير ھذا الموقع واستحداث قاعدة بيان

بالتعاون مع المديرية العامة لتقنيات ا�ع�م وا%تصال توجد نسخة جديدة البشرية، و
  ،2016 من ھذا الموقع في طور التجريب وسيتم إط�قھا سنة

رسالة موجھة إلى مختلف ا�دارات المعنية من قريب أو بعيد  120أعدت اللجنة   -

 قرارا بتعيين لجان التحكيم، 22بتنظيم المسابقات واتخذت 

كما أعدت اللجنة مشروع نص يتعلق بتنظيم مصاريف المسابقات موجھا للسلطات  -
 ).ا�تعاب وغيرھا من النفقات(العمومية 

IV-  التي تم التعرض لھاالصعوبات:  

بصفة عامة مازال تنظيم الرقابة يطرح مشاكل مرتبطة بالنقص في انضباط المراقبين فيما 
وبتعود المترشحين في الغالب على المحاباة من ) الحضور واحترام التعليمات(يتعلق ب 

  .طرف بعض المؤطرين

مرافقة وتعاون وھذا النقص في المھنية، ظل دائما وكلما أمكن ذلك، موضع تصحيح و
  . ومساعدة من طرف اللجنة

  على مستوى تطبيق القانون 

من  مطروحةمازالت صالحة و2010و  2009أغلب الم�حظات التي قدمت في تقريري 

  . جديد

الفعلي ضمن بإدماجھا الحقيقي و 1993قات سنة لم يرافق إنشاء اللجنة الوطنية للمساب

الترتيبات  93- 09من القانون رقم  53ت المادة وھكذا مدد. المنظومة القانونية الموجودة

طبيعة وبرنامج مواد المسابقة، وفتح المسابقة، وتاريخ ومكان «السابقة التي تنص على أن 
المواد، وعدد ا�ماكن المفتوحة و%ئحة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة  اجراء

العمومية بالنسبة لTس�ك ذات تحدد بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة 
الطابع المشترك بين الوزارات، وبمقرر مشترك من نفس الوزير و الوزير الذي يتبع له 
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 54وذلك دون ا�خذ بعين ا%عتبار لترتيبات المادة » التوظيف بالنسبة لTس�ك ا�خرى
  . الموالية و التي تنص على إنشاء اللجنة الوطنية للمسابقات

  

المتعلق بالنظام المشترك بين  1998ابريل  16الصادر بتاريخ  98-022 المرسوم رقم

أن اللجنة الوطنية للمسابقات  5المسابقات ا�دارية وا%متحانات المھنية يوضح في مادته 

من نفس المرسوم  13في حين تسمح المادة » تحدد وتنظم طبيعة عملية ا%نتقاء المناسب«

الوزير (لجنة التحكيم بإب�غ السلطات ا�دارية مباشرة للجنة الرقابة وھي جزء فرعي من 
   !)المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المستفيد

  

  : الم&حظات الخاصة

بعد مضي ست سنوات من العمل، يمكننا تسجيل بعض الم�حظات العامة على النحو 
  :التالي

التحسين لم يمكن متابعة تحسين مسار برمجة عمليات تنظيم المسابقات، مع أن ھذا  -
حتى اJن مختلف مؤسسات تكوين الموظفين من بدء دراستھا في اJجال العادية 

  ،)افتتاح السنة الدراسية العادي(
تعبئة الوسائل الضرورية لتنظيم المسابقات ما زال يطرح مشك� حتى وإن كانت  -

 وقد ساھم. تسويتھا من طرف وزارة المالية تتم في ظروف مرضية بصورة عامة
المذكور أع�ه في منح اللجنة موارد  98- 022من المرسوم رقم  20تعديل المادة 

مالية موجھة إلى ترقية مصاريف المسابقات، إ% أن ھذه المخصصات ما زالت غير 
 كافية و% تحول دون اللجوء إلى طلب موارد إضافية لدى وزارة المالية،

قات داخل ا�دارات وعدم معرفتھا محدودية نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بالمساب -
 .من طرف غالبية الموظفين المستعدين للمشاركة في لجان التحكيم

V - توصيات عامة تستھدف تعزيز مھنية و شفافية المسابقات:  

من المھم الشروع في أعمال تحسيس لمسيري المصادر البشرية في الوزارات والمؤسسات 
تحديد للحاجيات، : واضيع المتعلقة با%كتتاب منالعمومية ذات الطابع ا�داري حول الم

وينبغي طلب مشاركة كافة . إعداد مخططات التكوين وا%كتتاب، وتنظيم المسابقات ا�دارية
  .مؤسسات تكوين الموظفين، خاصة المدرسة الوطنية ل2دارة والصحافة والقضاء
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يطھا وجعلھا أكثر كما تنبغي مراجعة النصوص المنظمة للمسابقات ا�دارية بغية تبس
  . انسجاما مع المنظومة المؤسسية الخاصة بالمسابقات

VI -  فاق بالنسبة لسنةF2016ا:  

  مباني خاصة بھا، حصول اللجنة الوطنية للمسابقات علي -
مراجعة طرق العمل بغية تحسين نوعية تدخ�ت اللجنة بواسطة تأطير أفضل للجان  -

  ا%متحان وتقييم أعضاء لجان التحكيمالتحكيم خاصة فيما يتعلق بمراقبة مواد 
 وتمھين مواد المسابقات،

 تنظيم لقاءات مع مسيري الموارد البشرية ل2دارة،   -

ودراسة توسيع ا%ستخدام ا%لي  تفعيل النسخة الجديدة من الموقع ا%لكتروني للجنة -
  في تنظيم المسابقات، 

 بع ا�داري، توسيع تدخل اللجنة ليشمل المؤسسات العمومية ذات الطا -

 تحسين آلية تنظيم المسابقات ومصداقية الوثائق ال�زم تقديمھا،    -

-  

  2016يناير28حرر في نواكشوط بتاريخ 

  عن اللجنة الوطنية للمسابقات 

  الرئيس  

  محمدن ولد اباه ولد حامد
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  عدل –إخاء  –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات

  

 عنصرا 18ر مسابقة اكتتاب يتقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بس
  .لصالح وزارة البيطرة

  

  : المراجــــــــــع/أو� 

  قات،بالقاضي بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمسا2014-060من المرسوم رقم  15المادة -
أعضاء اللجنة القاضي بتعيين رئيس ومفوض الحكومة و2014-094المرسوم رقم  -

  الوطنية للمسابقات،
عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل الصادر 03/02/2015بتاريخ  098المقرر رقم -

  وعصرنة ا�دارة ووزارة البيطرة،
وزارة الوظيفة العمومية والعمل  من 04/02/2015بتاريخ  01الب�غ المشترك رقم  -

  وعصرنة ا�دارة ووزارة البيطرة،

المتضمن تشكيل . 23/02/2015بتاريخ  02/2015الوطنية للمسابقات رقم قرار اللجنة  -

  .لجنة تحكيم المسابقة المذكورة

  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا

  بمباني مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط  2015مارس  1جرت المسابقة يوم 

يات �عضاء لجنة لقاء مع اللجنة الوطنية للمسابقات بھدف إعطاء التعليمات والتوص -
  التحكيم،

 تعيين السكرتاريا لمعالجة الملفات، -

 اجتماع مع مختلف اللجان، -

 السكرتاريا، -

 الرقابة، -

 .اختيار المواضيع وتصحيح مواد المسابقة بناء على طريقة وضع الع�مات -

  :ر العمليــــةيس
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  لم تسجل أية حادثة،  -
 ب واحد من بين المترشحين، اغي -

 شفافية تامة،  -

 الحضور الفعلي �عضاء لجنة التحكيم،  -

 مھنية جادة وودية، -

. ر المطلوبةيبعض المصححين المعينين % يستجيبون للمعاي –معطى واحد سيئ  -
لبيولوجيا وعلم ا�حياء (وتطلب ذلك من لجنة التحكيم اللجوء إلى اختصاصيين في 

نة الوطنية ، موضع رسالة إضافية إلى القرار ا�ول الصادر عن اللج)الدقيقة
 .للمسابقات

 :يلخص الجدول التالي نتائج ھذه المسابقة

  
عدد  ا�ختصاصات المطلوبة

الملفات 
 المقدمة

عدد 
الملفات 

 المرفوضة

عدد الملفات  
مترشحين ال

 المقبولين 

عدد 
 الناجحين

لتلبية % النسبة 
 الحاجيات

 %60 06 06 - 06 10أطباء البيطرة

 %100 (1+)01 02 - 02 01مھندس غابات

 %100 (1+) 01 11 02 13 01إبيولوجياواختصاصي

 %100 (1+)01 09 02 11 01نظافة غذائية واختصاصي

 %100 (1+) 05 20 40 60 05فنيو بيطرة 

 %92 (3+) 14 48 44 92 18المجموع  

 

  تدخل اللجنة الوطنية للمسابقات    

وأنه تم التدوين في المحضر لكافة . %حظت اللجنة الوطنية للمسابقات السير الحسن للمسابقة
العناصر ذات الصلة سواء تعلق ا�مر بالمترشحين أو بالملفات أو بأعضاء مختلف اللجان 

  . للجنة التحكيم على جودة العمل المقام به بتھانيھاتتوجه اللجنة الوطنية للمسابقات .الفرعية

 .اعتماد نتائج ھذه المسابقة وإحالتھا إلى القطاعات المعنية %ستغ�لھا رت اللجنةقر

   2015مارس  19نواكشوط بتاريخ 

  

  عن اللجنة الوطنية للمسابقات

  الرئيس

  محمدن ولد اباه ولد حامد
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 عدل –إخاء  –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات

لصالح وزارة  عنصرا 86تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق باكتتاب 

  .الصحة

  : المراجــــــــــع/أو� 

المتضمن النظام العام لموظفي ووك�ء  1993ـ  01ـ  18بتاريخ  1993ـ  09ــ القانون رقم 
  .الدولة

ترك للمسابقات ا'دارية المتعلق بالنظام المش19/04/1998بتاريخ  98ـ 022ــ المرسوم رقم 
  .07/12/2011بتاريخ  316/2011وا0متحانات المھنية المعدل بالمرسوم رقم 

المتعلق بإعادة تنظيم  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم 15ــ المادة
  .وسير اللجنة الوطنية للمسابقات

  ،08/01/2015و و ع ش ع إ بتاريخ/15ــ رسالة ا'شعار رقم 

  ل و م،/ و ص/عن وو ع ش ع إالصادر2015/ 15/01بتاريخ /001ــ الب�غ المشترك رقم

المتضمن تعيين لجنة تحكيم المسابقة  19/02/2015ل و م بتاريخ  00015ــ القرار رقم
  المذكورة،

، المتعلقة بتأجيل مسابقة 2015مارس  29و 05بتاريخ  005ــ الب�غات التكميلية رقم 
  .وتواريخ مواد ا0متحان والتخصصات التخصصات الطبية،

  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا

  .رئيس لجنة التحكيم مختلف العمليات التي قامت بھا لجنة تحكيم المسابقة أظھر تقرير

  :وضعية استقبال الملفات

  بالنسبة للوحدات شبه الطبية في بئر أم أكرين  �
الملفات  الملفات المرفوضة عدد المترشحين  التخصص 

 المقبولة
 50 00 50 الممرضون الصحيون ا0جتماعيون  إ.ص.م

 04 00 04 ممرضو الدولة د.م

 03 00 03 القاب�ت  د.ق
 57 00 57 المجموع 
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 : خصصات الطبية بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية بنواكشوطتلبالنسبة ل *

 58 02 60 الطب العام
 01 0 01 ا'نعاش والتخدير 

 01 0 01 أمراض القلب
 01 01 02 الجراحة العامة

 01 01 02 أمراض اOعصاب
 04 02 06 يقالتصوير الطب

 01 0 01 أمراض المسالك البولية
 01 0 01 الفنيون السامون

    الطب النووي
 68 06 74 المجموع

 

  :عدم وجود الشھادة –العمر: أسباب رفض الملفات

  .بكل شفافية ولم  تكن موضع أية شكايةجرت عملية انتقاء الملفات 

تم اقتراح العديد من المواضيع من طرف عدة اختصاصيين سواء تعلق :بالنسبة �ختيار المواضيع/ 1
  .يين وقد أجريت القرعة بحضور ممثلي كل تخصصئاOمر بشبه الطبيين أو اخصا

ر أم كرين و مدرسة الصحة جرت الرقابة بالنسبة لبئ: بالنسبة للرقابة على مواضيع المسابقة/ 2
لجنة التحكيم  العمومية بنواكشوط با'شراف الفعلي لممثل اللجنة الوطنية للمسابقات في البئر ورئيس

  .ورئيس السكرتاريا وأحد أعضاء لجنة التحكيم إضافة إلى المراقبين
  .متحان%يوم ا تغيباتلقد تم تسجيل 

  
العدد الفعلي  الغياب حسب التخصص

 للحاضرين
% النسبة  العدد الفعلي للحاضرين العدد الفعلي للغائين

 للمشاركة العامة
  44 06 50 الممرضون الصحيون ا0جتماعيون 

  02 02 04 ممرضو الدولة
  01 02 03 القاب�ت 

  54 04 58 الطب العام
  10 00 10 تخصصات أخرى

 88,8 111 14 125 الفنيون السامون من كافة التخصصات
 

  :بالنسبة لتصحيح مواد ا�متحان/ 3
بالنسبة للشعب شبه الطبية  29/3/2015و 24/2تم وضع ا�رقام السرية على التوالي يوم 

  .والتخصصات
لقد تم التصحيح وفقا للقواعد الفنية من طرف مصححين على ا�قل ومصحح ثالث في حالة ما إذا كان 

  .نقاط 04الفارق بين الع�متين يفوق 
  .ع�مات كع�مة نھائية 3أو  2يحتفظ بمعدل 

  
  .تم إلغاء ا�رقام السرية وتخزين ومراجعة الع�مات من طرف السكرتاريا
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  :بالنسبة للمداو�ت/ 4
في المدرسة الوطنية للصحة العمومية  25/02/2015به الطبية يوم شداولت لجنة التحكيم بالنسبة للشعب 

مع  قابلةبالنسبة للم 3/04/2015و2 يويوم. 1/04/2015بالنسبة للتخصصات الطبية يوم ونواكشوط 

  .لجنة التحكيم
  .2015إبريل  03و يوم بالنسبة للتخصصات الطبية 2015مارس  3وجرت المداولة النھائية  يوم 

  
  : تم تدوين النتائج النھائية في المحاضر على النحو التالي

    
المقاعد المتنافس  تخصصات شبه الطبية 

 عليھا
النسبة  الناجحون بصفة نھائية الناجحون في الكتابي رشحين عدد المت

 المائوية
الممرضون الصحيون 

 ا0جتماعيون 
5 50 08 05 100% 

 %100 01 02 04 1 ممرضو الدولة
 %50 01 01 03 2 القاب�ت 

 %87,5 07 11 57 08 مجموع الشعب شبه الطبية
 

 الشعب شبه الطبية
المقاعد  التخصص

 عليھاالمتنافس 
عدد الناجحين  عدد المترشحين

 في الكتابي
عدد الناجحين 

 نھائيا
النسبة المائوية 
لتلبية احتياجات 

 قطاعال
 % 85,7 54 58 60 63 الطب العام 

 50 01 01 01 02 ا'نعاش والتخدير 
 25 01 01 01 04 أمراض القلب

 20 01 01 02 05 الجراحة العامة
 50 01 01 02 02 أمراض اOعصاب 

 100 04 04 06 04 ي قالتصوير الطب
 33,3 01 01 01 03 أمراض المسالك البولية

 100 01 01 01 01 الفنيون السامون في الطب النووى
 76 64   84 الطلب مجموع النسبة المائوية لتلبية 

 

  تدخل اللجنة الوطنية للمسابقات    

  .المسابقة ريتابعت اللجنة الوطنية للمسابقات عن كثب س

واجتمعت مع لجنة التحكيم بھدف إنارتھا حول كافة عمليات المسابقة مع الحث بصفة 
لجنة التحكيم لاللجنة  ھيأتكما . خاصة على الشفافية وا�نصاف في كافة مستويات المسابقة

  .الجوانب اللوجستية وا�منية كافة
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: تحكيم وتوصلت بخ�صة وحيدةوقامت اللجنة الوطنية للمسابقات بتحليل نتائج عمل لجان ال
وأن الشفافية بادية والتعاون وثيق بين . وھي أن تقرير الرئيس كان جيدا وواضحا ومفص�

  .كافة أعضاء لجنة التحكيم

تتوجه اللجنة الوطنية للمسابقات بتھانئھا �عضاء لجنة التحكيم وإلى رئيسھا على وجه 
  . الخصوص على استعداده وجديته

  .وطنية للمسابقات اعتماد نتائج المسابقة وإحالتھا إلى ا�دارات المعنيةال قررت اللجنة

   2015ابريل  8 حرر في نواكشوط، بتاريخ

  

  

  الرئيس

  محمدن ولد اباه ولد حامد
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 عدل –إخاء  –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات

  

  .لصالح المكتب الوطني لBحصاء عناصر ةالتقرير المتعلق بمسابقة اكتتاب ثماني

  

  : المراجــــــــــع/أو�

المتضمن النظام العام لموظفي ووك�ء  1993ـ  01ـ  18بتاريخ  1993ـ  09ــ القانون رقم 
  .الدولة

المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات ا'دارية 19/04/1998بتاريخ  98ـ 022ــ المرسوم رقم 
  .07/12/2011بتاريخ  316/2011لمعدل بالمرسوم رقم وا0متحانات المھنية ا

المتعلق بإعادة تنظيم  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  15:ــ المادة
  .وسير اللجنة الوطنية للمسابقات

القاضي بتعيين رئيس ومفوض الحكومة وأعضاء اللجنة 2014 -094المرسوم رقم  -

  قات،بالوطنية للمسا
المتعلق بتنظيم مسابقة 0كتتاب ثماني  2015/ 12/02بتاريخ / 002الب�غ المشترك رقمــ 

  وحدات لصالح للمكتب الوطني لaحصاء،
المتضمن تحديد تشكيلة لجنة تحكيم  2015مارس  5ل و م بتاريخ  003ــ القرار رقم

  المسابقة المذكورة،
  

  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا

. في مباني كلية العلوم سابقا 2015مارس  15كما كان مقررا، أجريت مواد الكتابي يوم 
المقابلة بالنسبة للناجحين في الكتابي في قاعات المدرسة وأجريت وتم تصحيح مواد الكتابي 

  .الوطنية ل2دارة والصحافة والقضاء

وتم ا�ع�ن عن  مترشحا من كافة الشعب بالمشاركة في ھذه المسابقة 285وقد سمح ل

  :في الكتابي، وذلك على النحو التالي 64نجاح 

  

 المعلوماتية اLحصاء علم الخرائط الديموغرافيا
2 9 5 48 
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وبعد إجراء المحادثة مع لجنة التحكيم تم وضع %ئحة تحمل أسماء الناجحين وذلك على 
 :النحو التالي

 علم الخرائط الديموغرافيا لمعلوماتية اLحصاء
3 2 1 2 

 

  .بصفة مرضيةعموما لم يسجل تقرير لجنة التحكيم أية حادثة ويوضح أن المسابقة جرت 

 

  إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات/ ثالثا

مع لجنة ا�شراف على المسابقة قدمت خ�له  الوطنية للمسابقات اجتماعا عقدت اللجنة
  . ا�رشادات بغية إجراء المسابقة في الظروف المرضية

  .واكبت اللجنة لجنة التحكيم خ�ل كافة مراحل المسابقةوقد 

  .تتوجه اللجنة الوطنية للمسابقات بتھانئھا �عضاء لجنة التحكيم لجودة العمل المقام به

  

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات/ رابعا

  .الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج المسابقة وإحالتھا إلى ا�دارات المعنية قررت اللجنة

  

  2015ابريل  16 حرر في نواكشوط، بتاريخ

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات

  محمدن ولد اباه ولد حامد
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  عدل –إخاء  –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات

  

  المتعلق بسير مسابقة تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات
  .نواكشوط الحضريةوحدة لصالح مجموعة  26اكتتاب 

  

  : المراجــــــــــع/أو� 

المتعلق بإعادة تنظيم  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  15:ــ المادة
  .وسير اللجنة الوطنية للمسابقات

ة ھالموج 13/01/2015عن مجموعة نواكشوط الحضرية بتاريخ  08رسالة ا�ب�غ رقم  -
  إلى وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة ا�دارة، 

اكتتاب  مسابقة المتضمنة تنظيم 2015فبراير  12ل و م بتاريخ /003ــ الب�غ المشترك رقم
  لصالح مجموعة نواكشوط الحضرية،عنصرا  26

لجنة تحكيم المسابقة  المتضمن تعيين 2015مارس  5ل و م بتاريخ / 004ــ القرار رقم
  .رةالمذكو

  
  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا

بدأت لجنة التحكيم بتعيين لجان العمل لتنظيم مختلف المھام المتعلقة بتنظيم المسابقة، ويتعلق 
  : ا�مر على وجه الخصوص ب

  التأكد من مقبولية الملفات،  -
 مواضيع تخصص باللغتين وموضوع باللغة الثانية،) 3(لث�ثة  ا�عداد على ا�قل -

 تحديد إجراءات وضع ا�رقام السرية، -

لكل مادة، وتنبغي ا�شارة  3، و2، 1اختيار مسؤولين عن المواد بالنسبة للتصحيح  -

ھنا إلى أن لجنة التحكم قررت إعطاء فرصة يوم ا%متحان للمترشحين الذين لم 
 .يتمكنوا من إكمال ملفاتھم في اJجال المنصوص عليھا، للقيام بذلك

 518: الذين قدموا ملفاتھم بالنسبة لمختلف التخصصات وصل إلى عدد المترشحين
 272: مترشحا موزعين على النحو التالي 406إلى منھم وصل عدد المقبولين . مترشحا

 .فني بناء وأشغال 120اختصاصي استص�ح، 7معماريين،  2رسامين،  5اقتصاديا، 
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 80= الناجحون في الكتابي

  : موزعين على النحو التالي 25=  عدد الناجحين

  شعبة ا�قتصاديين / أو�
 2= الناجحون 

 1 =ال�ئحة التكميلية 

  

  شعبة الرسامين / ثانيا
  1= الناجحون 

 1 =ال�ئحة التكميلية 

  

  :ي العمرانيشعبة اختصاص/ ثالثا
  1= الناجحون 

 1 =ال�ئحة التكميلية 

  

  :ي ا�ستصPحيشعبة اختصاص/ رابعا
  1=  الناجحون

 1 =ال�ئحة التكميلية 

  

  :شعبة الفنيين السامين/ خامسا

  : تخطيطال/ا

  10= الناجحون 
 1 =ال�ئحة التكميلية 

  : التسيير/ ب

  10= الناجحون 
 1 =ال�ئحة التكميلية 

  .موزعين كما سلف 25وصل عدد الناجحين إلى 

اللجوء إلى اللجنة لم تسجل أية حادثة باستثناء تخلف جزء من أعضاء لجنة التحكيم، وبذلك قررت 
  .أشخاص محوريين آخرين
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  إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات/ ثالثا

بھدف نقاش مختلف إجراءات  الوطنية للمسابقات جلسة عمل مع لجنة التحكيم نظمت اللجنة
على ضرورة السھر على أن تجري ھذه المسابقة بكل شفافية وأن  والتأكيدتنظيم المسابقة 

  . تتاح نفس الفرص أمام كافة المترشحين

  .وقد واكبت اللجنة لجنة التحكيم خ�ل كافة مراحل المسابقة 

وعند نھاية المسابقة سجلت اللجنة الوطنية للمسابقات بارتياح عدم التوصل بأية شكاية، وبذا 
شكرھا لرئيس وأعضاء لجنة التحكيم على ا%ستعداد والجدية  تحرص على ا�عراب عن

  .والكفاءة التي تحلوا بھا

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات/ رابعا

إلى ا�دارات قررت إحالتھا الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج المسابقة و قررت اللجنة
  .المعنية

  

  2015ابريل  16 نواكشوط بتاريخ

  للمسابقاترئيس اللجنة الوطنية  

  

  محمدن ولد اباه ولد حامد
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 عدل –إخاء  –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات

  

لولوج مدارس تكوين المعلمين في عنصرا  240بمسابقة خارجية �كتتاب  تقرير متعلق

  .2014/2015واكجوجت لصالح وزارة التھذيب الوطني برسم السنة الدراسية  كيھيدي
  

  : المراجــــــــــع/أو� 

المتضمن النظام العام لموظفي ووك�ء  1993ـ  01ـ  18بتاريخ  1993ـ  09ــ القانون رقم 
  .الدولة

المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات ا'دارية 19/04/1998بتاريخ  98ـ 022ــ المرسوم رقم 
  .07/12/2011بتاريخ  316/2011وا0متحانات المھنية المعدل بالمرسوم رقم 

المتعلق بإعادة تنظيم  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  15ــ المادة
  .وسير اللجنة الوطنية للمسابقات

  ،2015مارس  02و و ع ش ع إ بتاريخ/207ــ رسالة ا'ب�غ رقم 

  المسابقة المتضمن ا'ع�ن عن 2015مارس  02بتاريخ / 013ــ الب�غ المشترك رقم

المتضمن تعيين لجنة تحكيم المسابقة  19/02/2015ل و م بتاريخ  00015ــ القرار رقم
  المذكورة،

  .المتضمن تعيين لجنة التحكيم 2015مارس  19بتاريخ / ل و م/ 005ــ القرار رقم
  

  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا

مطابقة الشھادة أو تجاوز بسبب عدم ين مترشح 08مترشحا، تم رفض  2065من أصل 

  .العمر المنصوص عليه

واكجوجت واشتملت على ث�ث مواد  مارس في كل من كيھيدي 28جرت المسابقة يوم 

مترشحا في  282وبعد تصحيح الكتابي تم إع�ن نجاح . مع لجنة التحكيمقابلة كتابية وم

ناجحا  240 يلنھائية ھالكتابي مؤھلين �جراء المحادثة مع لجنة التحكيم لتكون النتيجة ا

 .على %ئحة ا%نتظار 15نھائيا فض� عن 
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وقد قامت لجنة التحكيم بتحويل ناجحين من مدرسة تكوين المعلمين في كيھيدي إلى مدرسة 
  .تكوين المعلمين في أكجوجت من أجل شغل عدد المقاعد المطلوبة

  .لم تسجل أية حادثة وقد جرت المسابقة بصفة مرضية في المركزين

 

 إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات/ ثالثا

سير المسابقة، وقدمت مراحل الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم خ�ل كافة  واكبت اللجنة
المقام به وفق النظم للعمل  وتعرب اللجنة الوطنية للمسابقات عن ارتياحھا. الدعم الضروري

 اد نتائج المسابقة وإحالةتقرر اعتمو .المعمول بھا، وتعرب عن شكرھا للجنة التحكيم
  .نتائجھا إلى القطاعات المعنية

  

  2015إبريل  15حرر في نواكشوط، بتاريخ 

  الوطنية للمسابقات اللجنةرئيس                                                    

  محمدن ولد اباه ولد حامد
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  عدل – إخاء –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات

  
  بمسابقة تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق

  ين في الطب النووي لصالح وزارة الصحةياكتتاب اختصاص
  

  : المراجــــــــــع/أو� 

المتضمن النظام العام لموظفي ووك�ء  1993ـ  01ـ  18بتاريخ  1993ـ  09ــ القانون رقم 
  .الدولة

المتعلق بإعادة تنظيم  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  15المادةـ 
  .وسير اللجنة الوطنية للمسابقات

المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات ا'دارية 19/04/1998بتاريخ  98ـ 022ــ المرسوم رقم 
  .07/12/2011بتاريخ  316/2011وا0متحانات المھنية المعدل بالمرسوم رقم 

القاضي بتعيين رئيس ومفوض الحكومة وأعضاء اللجنة 2014 -094المرسوم رقم  -

  قات،بالوطنية للمسا
  ،04/03/2015و و ع ش ع إ بتاريخ /222ـــ رسالة ا'ب�غ رقم 

  ،15/04/2015بتاريخ / ل و م/و ص/و ت/و و ع ش ع إ/07ــ الب�غ المشترك رقم

المتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة  23/04/2015بتاريخ / ل و م/007ــ القرار رقم 
  .تحكيم المسابقة المذكورة

  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا

وكانت المقاعد . بمدرسة الصحة العمومية بنواكشوط 04/05/2015تم تنظيم المسابقة يوم

وقد . كيممع لجنة التحقابلة واشتملت المسابقة على انتقاء ملفات وم. اثنتينالتي يتعين شغلھا 
  .منھم عند انتقاء الملفات 5تنافس سبعة مترشحين، تم رفض 

نتائج النھائية يوم الوقد عقدت لجنة التحكيم، بعد انتقاء الملفات، جلسة مداولة حول 
  .، تم بعدھا ا�ع�ن عن نجاح مترشحين حسب الترتيب ا�ستحقاقي06/05/2015

  .ولم تسجل أية حادثة خ�ل إجراء المسابقة
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  إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات/ اثالث

سير المسابقة، وقدمت الدعم مراح الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم خ�ل كافة  واكبت اللجنة
المقام به وفق النظم للعمل وتعرب اللجنة الوطنية للمسابقات عن ارتياحھا . الضروري

نتائج المسابقة وإحالة تقرر اعتماد و. المعمول بھا، وتعرب عن شكرھا للجنة التحكيم
  .نتائجھا إلى كل من وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الصحة

  

  2015مايو  15 حرر في نواكشوط، بتاريخ

  

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات                       

  

  محمدن ولد اباه ولد حامد
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  عدل –إخاء  –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات

  

  المتعلق بمسابقة خارجية �كتتاب تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
  .بين ا8شخاص حملة الشھادات في وضعية ا?عاقة عناصر) 9(تسع 

  

  : المراجــــــــــع/أو� 

تنظيم المتعلق بإعادة  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  15:ــ المادة
  .وسير اللجنة الوطنية للمسابقات

ن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة ا�دارة بتاريخ م 419رسالة ا�ب�غ رقم   -

  ، 2015يونيو  18
وزارة الوظيفة العمومية  نالصادر ع24/06/2015بتاريخ  004ــ الب�غ المشترك رقم

  ،والعمل وعصرنة ا�دارة و اللجنة الوطنية للمسابقات
المتضمن تعيين لجنة التحكيم المكلفة  2015يوليو16بتاريخ / ل و م/ 008ــ القرار رقم

  .با'شراف على سيرالمسابقة المذكورة
  

  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا

في مباني مركز  15/07/2015إلى  29/06/2015تم تقديم الترشحات خ�ل الفترة من 

  .لطفولة الصغرىلالتكوين 

ملفا مكتم� في حين منح أجل إضافي  40مترشحا تم فقط تقديم  49ل فمن أص

  .مترشحين آخرين �كمال ملفاتھم09ل

  .مترشحا 48وفي المحصلة، توفرت الشروط المطلوبة في 

  :تتوزع المقاعد المطلوب شغلھا على النحو التالي

  04ا�داريون المدنيون                                    -
 03رة العامة                                  ملحقو ا�دا -

 02محررو ا�دارة العامة                                 -

 09المجموع                                              
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  : المسابقة اشتملت على المواد الث&ث التالية

مادة كتابية باللغة  ،03مادة تخصص كتابية تتعلق با�دارة العامة خصص لھا ضارب 

شفھية مع لجنة التحكيم بالنسبة للمترشحين الناجحين في الكتابي  قابلةو م 01الثانية بضارب 

  .01بضارب 

  

  إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات

إجراء ھذه ضرورة للجنة التحكيم بعلي تأكيد تعليماتھا الوطنية للمسابقات  اللجنة حرصت
  . الصارم للقوانين ا%حترامالمسابقة بكل شفافية مع 

  .وقد واكبت اللجنة لجنة التحكيم خ�ل كافة مراحل المسابقة 

وبذا تحرص . وھكذا %حظت   اللجنة الوطنية للمسابقات بارتياح أنه تم تطبيق توصياتھا
  .على ا�عراب عن شكرھا وتھانئھا للجنة التحكيم على جودة العمل المقام به

  

  لمسابقاتقرار اللجنة الوطنية ل

  .الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج المسابقة وإحالتھا إلى ا�دارات المعنية قررت اللجنة

  

  13/08/2015حرر في نواكشوط، بتاريخ 

  

  اللجنة الوطنية للمسابقات رئيـــــــــــــس                                              

  

  محمدن ولد اباه ولد حامد
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  عدل –إخاء  –شرف         ا?س&مية الموريتانية الجمھورية

  اللجنة الوطنية للمسابقات

  

  المتعلق بمسابقة  تقريــــــــــر رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
  .مدققين لصالح محكمة الحسابـــات) 5(خارجية �كتتاب خمس 

  

  : المراجــــــــــع/أو� 

المتعلق بإعادة تنظيم  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  15:ــ المادة
  .وسير اللجنة الوطنية للمسابقات

عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة ا�دارة بتاريخ  429رسالة ا�ب�غ رقم  -

01/07/2015 ،  
عن وزارة الوظيفة الصادر2015يوليو 14ل و م بتاريخ /0005ــ الب�غ المشترك رقم

  ،ومحكمة الحسابات واللجنة الوطنية للمسابقات،وعصرنة ا�دارةالعمومية والعمل 
  .المتضمن تعيين لجنة تحكيم المسابقة 2015أغشت  5بتاريخ / ل و م/ 009ــ القرار رقم

  
  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا

حاصلين على شھادة سلك  3(مدققين  5قامت لجنة التحكيم المكلفة بتنظيم مسابقة اكتتاب 

قامت اللجنة إذن . لصالح محكمة الحسابات) أحدھما حاصل على شھادة المتريز 2لث وثا

بوضع ا�جراءات العملية لتنظيم المسابقة طبقا للقواعد المحددة في النصوص المعمول بھا 
  .وذلك فور إغ�ق سجل استقبال ملفات الترشح

  :حو التاليوبعد مراجعة ملفات الترشح حددت لجنة التحكيم ال�ئحة على الن

  311=              المسجلون                                 

  136=                 المرفوضون                            

  175=                  المقبولون                              

اضات المعبر عنھا جرت مواد المسابقة في ظروف مقبولة، شابتھا بلبلة طفيفة بسبب ا%عتر
من قبل بعض مترشحي السلك الثالث منددين بصعوبة مادة التخصص التي ركزت على 

  .المحاسبة
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وبعد تدخل رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات انسحبت مجموعة المترشحين الغاضبين من 
  .قاعة ا%متحان

وقد تم احترام . جرى تصحيح المسابقة في ظروف جيدة بحضور رئيس لجنة التحكيم
  . تنص عليه في القوانين كماالثالث  التصحيحتحريات 

وبعد التأكد من تخزين الع�مات وبعد تطبيق الضوارب المخصصة لكل مادة، أعلنت لجنة 
وھكذا، تم . المطلوبةالمفروض من أصل عدد المقاعد  12/20التحكيم النتائج حسب معدل 

من  %10شغل كافة المقاعد المطلوبة فض� عن %ئحة تكميلية بالنسبة لكل مستوى بمعدل 

  .المقاعد المتنافس عليھا

  : كانت النتائج على النحو التالي

ناجح على ال�ئحة ) 1(ناجحين من بين حملة شھادة السلك الثالث، و واحد ) 3(ث�ثة 

ناجح على ال�ئحة ) 1(ناجحان من بين حملة شھادة المتريز و واحد ) 2(التكميلية، واثنان 

  .التكميلية

  إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات/ثالثا

تأكد من حسن تنظيم اللجنة التحكيم بھدف  معالوطنية للمسابقات جلسة عمل  نظمت اللجنة
  .المسابقة

  .الشفافية وا�نصافوخ�ل الجلسة تم التركيز على ضرورة الحرص على أقصى قدر من  

وعند نھاية المسابقة وبعد التأكد من السير الحسن لكافة العمليات، أعربت اللجنة الوطنية 
  .لجنة التحكيم على الجدية والكفاءة التي تحلوا بھا اءعضاللمسابقات عن شكرھا لرئيس و

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات/ رابعا

  .د نتائج المسابقة وإحالتھا إلى ا�دارات المعنيةالوطنية للمسابقات اعتما قررت اللجنة

  .02/09/2015حرر في نواكشوط بتاريخ، 

  اللجنة الوطنية للمسابقاترئيس

  

  محمدن ولد اباه ولد حامد
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  عدل –إخاء  –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات

  المتعلق سير مسابقة تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
  للتحضير لشھادة أستاذ مبرزعنصرا 20اكتتاب داخلية وخارجية ل

  .لصالح وزارة التھذيب الوطني              
  : المراجــــــــــع/أو� 

المتضمن النظام العام لموظفي ووك�ء  1993ـ  01ـ  18بتاريخ  1993ـ  09القانون رقم ــ 
  .الدولة

المتعلق بإعادة تنظيم  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060م رقم من المرسو 17:ــ المادة
  وسير اللجنة الوطنية للمسابقات،

القاضي بتعيين رئيس ومفوض الحكومة وأعضاء اللجنة  2014 -094المرسوم رقم  -

  الوطنية للمسابقات،
عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الصادرة  0346رسالة ا�ب�غ رقم   -

  ، 2015أغشت  �21دارة بتاريخ ا
 099المعدل بالب�غ المشترك رقم  2015أغشت  03بتاريخ  028ــ الب�غ المشترك رقم

بتاريخ / لجنة الوطنية للمسابقات/ وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة ا�دارة/
  ،2015أغشت 21

رئيس وأعضاء لجنة المتضمن تعيين  2015أغشت  25بتاريخ / ل و م/ 0011ــ القرار رقم
  .تحكيم المسابقة المذكورة

  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا

الرياضيات، الفيزياء والكيمياء، علوم الصناعات الھندسية، =طبيعة مواد ا%متحان  -
  .والفرنسية

من الساعة الثامنة صباحا حتى  2015سبتمبر  10يوم : تاريخ ومكان مواد ا%متحان -

 .بمباني المدرسة العليا للتعليم بنواكشوطالسادسة مساءا 
المقاعد 
 المتاحة

عدد 
 المترشحين

ملفات ال
 المرفوضة

الملفات 
 المقبولة

 ةالناجحون في المسابق
 الداخلية           الخارجية 

نسبة تلبية 
 ا�حتياجات

  الرياضيات 
الفيزياء 

والكيمياءعلوم 
الصناعات 

 الھندسية
 الفرنسية

مجموع 
المترشحين 

 221 :ھو

المرفوضون 
بسبب عدم 

 :مطابقة الملف
53 

مجموع 
  : الملفات

168 

3 
3 
3 
3 

2 
1 
2 
2 

 
 

95% 
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 سير المسابقة /ثالثا

  لم ي�حظ وقوع أية حادثة،  -
 لم تسجل أي تظلم،  -

أنه بالنسبة لمادة الفيزياء والكيمياء من المسابقة الخارجية،  الىأشارت لجنة التحكيم  -
لكون أھل الفيزياء أقصتھم الكيمياء و  05/20تم إقصاء المترشحين نتيجة الع�مة 

 .أھل الكيمياء أقصتھم الفيزياء

  .وخ�ل الجلسة تم التركيز على ضرورة الحرص على أقصى قدر من الشفافية وا�نصاف 

  .حكيم أنه كان يتعين فصل التخصصين كل واحد عن اJخروتعتبر لجنة الت

  إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات/رابعا

الوطنية للمسابقات تعليمات إلى لجنة التحكيم بھدف تنظيم المسابقة بشفافية  أصدرت اللجنة
  .كاملة ومع ا%حترام الصارم للقانون

تعرب عن  لذا. توصياتھا قد تم تطبيقھاالوطنية للمسابقات بارتياح أن  وھكذا %حظت اللجنة
  .لجنة التحكيم على جودة العمل المقام بهواعضاء شكرھا وتھانئھا لرئيس 

  

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات/ خامسا

إحالتھا إلى السلطات المسابقة المذكورة و الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج قررت اللجنة
  .المختصة

  .01/12/2015حرر في نواكشوط بتاريخ، 

  

  محمدن ولد اباه ولد حامد
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 عدل –إخاء  –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات

  المتعلق بمسابقة تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
  .لصالح  وزارةالبيطرةعنصرا  16اكتتاب 

  : المراجــــــــــع/أو� 

المتضمن النظام العام لموظفي ووك�ء  1993ـ  01ـ  18بتاريخ  1993ـ  09القانون رقم ــ 
  .الدولة

المتعلق بإعادة تنظيم  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  17:ــ المادة
  وسير اللجنة الوطنية للمسابقات،

ا'دارية  المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات19/04/1998بتاريخ  98ـ 022ــ المرسوم رقم 
  .07/12/2011بتاريخ  316/2011وا0متحانات المھنية المعدل بالمرسوم رقم 

القاضي بتعيين رئيس ومفوض الحكومة وأعضاء اللجنة  2014 -094المرسوم رقم  -

  الوطنية للمسابقات،
عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الصادرة  0455رسالة ا�ب�غ رقم   -

  ، 10/07/2015 ا�دارة بتاريخ
وزارة الوظيفة العمومية عن الصادر 13/08/2015بتاريخ  007ــ الب�غ المشترك رقم 
  اللجنة الوطنية للمسابقات،/وزارة التھذيب الوطني/ والعمل وعصرنة ا�دارة

  .المتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة المذكورة/ ل و م/ 0012ــ القرار رقم
  :ير رئيس لجنة التحكيمملخص تقر/ثانيا

  . بمدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط 19/09/2015أجريت المسابقة يوم 

  : المعطيات ا�حصائية

   76: عدد الملفات المستلمة -
  52: عدد المترشحين الذين رفضت ملفاتھم -

 .24: عدد المترشحين الذين قبلت ملفاتھم -

 . لجنة تحكيم المسابقة أية مشكلة على مستوى سير المسابقةلم تبين 

إ0 أنھا بينت أن المترشح الوحيد الناجح على مستوى أطباء البيطرة كان مترشحا ناجحا 
  .    كان الفريق متماسكا ومھنيا جدا. في مسابقة أخرى، لذا تم إبعاده
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  إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات/ثالثا

ية للمسابقات تعليمات إلى لجنة التحكيم بھدف تنظيم المسابقة بشفافية الوطن أصدرت اللجنة
  .كاملة ومع ا%حترام الصارم للقانون

لذا تعرب عن . الوطنية للمسابقات بارتياح أن توصياتھا قد تم تطبيقھا وھكذا %حظت اللجنة
  .لجنة التحكيم على جودة العمل المقام بهواعضاء شكرھا وتھانئھا لرئيس 

  

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات/ رابعا

المسابقة المذكورة و إحالتھا إلى السلطات  الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج قررت اللجنة
  .المختصة

  2015أكتوبر  20 حرر في نواكشوط بتاريخ

  

  الوطنية للمسابقات اللجنة رئيس

  محمدن ولد اباه ولد حامد
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  عدل –إخاء  –شرف         الموريتانيةالجمھورية ا?س&مية 

  اللجنة الوطنية للمسابقات

عن طريق  عنصرا 40اكتتاب  المتعلق بمسابقة تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات

التھذيب  عن طريق المسابقة الخارجية لصالح وزارة عنصر 200المسابقة الداخلية و

  .الوطني
  

  : المراجــــــــــع/أو� 

المتضمن النظام العام لموظفي ووك�ء  1993ـ  01ـ  18بتاريخ  1993ـ  09 القانون رقمــ 
  .الدولة

المتعلق بإعادة تنظيم  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  17:ــ المادة
  وسير اللجنة الوطنية للمسابقات،

سابقات ا'دارية المتعلق بالنظام المشترك للم19/04/1998بتاريخ  98ـ 022ــ المرسوم رقم 
  .07/12/2011بتاريخ  316/2011وا0متحانات المھنية المعدل بالمرسوم رقم 

القاضي بتعيين رئيس ومفوض الحكومة وأعضاء اللجنة  2014 -094المرسوم رقم  -

  الوطنية للمسابقات،
عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الصادرة  0535رسالة ا�ب�غ رقم   -

  ، 20/08/2015بتاريخ ا�دارة 
وزارة الوظيفة العمومية عن الصادر14/08/2015بتاريخ  030ــ الب�غ المشترك رقم 
  اللجنة الوطنية للمسابقات، /وزارة التھذيب الوطني/ والعمل وعصرنة ا�دارة

  .المتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة المذكورة/ ل و م/ 0012ــ القرار رقم
  :خص تقرير رئيس لجنة التحكيممل/ثانيا

عن طريق  عنصر 200عن طريق المسابقة الداخلية وعنصرا  40أجريت مسابقة اكتتاب 

بمباني المدرسة المذكورة  4/10/2015و3المسابقة الخارجية بالمدرسة العليا للتعليم يومي 

  . قابلةمادة كتابية وم: كانت المسابقة تشتمل على مادتين

لجنة جرت المسابقة في ظروف جيدة، وقد سجلت فقط ث�ث محاو%ت للغش من طرف 
  . واتخذت ا'جراءات المناسبة بحق أصحابھا. التحكيم
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  :يعطي الجدول التالي أھم معطيات المسابقة

ا8ماكن 
 المفتوحة

عدد 
 المترشحين

الملفات 
 المرفوضة 

الملفات 
 المقبولة 

الناجحون في 
 الكتابي 

الناجحون 
 بصفة نھائية 

نسبة تلبية 
 ات يالحاج

240 4179 122 4057 494 240 100% 
 

 

 

  :  أصدرت لجنة التحكيم التوصيات التالية

  برمجة ھامش وقت كاف �تاحة تدقيق الملفات ومعالجتھا،   -
 .   من عدمھاقابلة التفكير من جديد في وجاھة مادة الم -

  للمسابقاتإسھام اللجنة الوطنية /ثالثا

الوطنية للمسابقات جلسة عمل مع أعضاء لجنة ا�شراف على تنظيم المسابقة  نظمت اللجنة
وبعد المسابقة توصلت . بھدف مناقشة إجراءات التنظيم والحث على الشفافية وا�نصاف

  . اللجنة بتظلم واحد

 تانھاة ليس من الوطنية للمسابقات أن الم�حظات المقدم وبعد إجراء دراسة، اعتبرت اللجنة
  .  التشكيك في صحة نتائج المسابقة

  

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات/ رابعا

الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج المسابقة المذكورة وإحالتھا إلى السلطات  قررت اللجنة
  .المختصة

   2015نوفمبر  24 حرر في نواكشوط بتاريخ

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات

  اباه ولد حامدمحمدن ولد 
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 عدل –إخاء  –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات
لصالح وزارة البيطرة  عنصرا 19تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة اكتتاب 

  .لحساب الشركة الموريتانية لمشتقات ا8لبان بالنعمة
  : المراجــــــــــع/أو� 

  .المتضمن النظام العام لموظفي ووك�ء الدولة 1993ـ  01ـ  18بتاريخ  1993ـ  09ــ القانون رقم 
المتعلق بإعادة تنظيم وسير اللجنة  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  17:ــ المادة

  الوطنية للمسابقات،
لنظام المشترك للمسابقات ا'دارية وا0متحانات المتعلق با19/04/1998بتاريخ  98ـ 022ــ المرسوم رقم 

  .07/12/2011بتاريخ  316/2011المھنية المعدل بالمرسوم رقم 
القاضي بتعيين رئيس ومفوض الحكومة وأعضاء اللجنة الوطنية  2014 -094المرسوم رقم  -

  للمسابقات،
ل وعصرنة ا�دارة بتاريخ عن وزارة الوظيفة العمومية والعمالصادرة  0517رسالة ا�ب�غ رقم   -

10/08/2015 ،  
وزارة الوظيفة العمومية والعمل عن الصادر 19/08/2015بتاريخ  008ــ الب�غ المشترك رقم 

  اللجنة الوطنية للمسابقات، /وزارة التھذيب الوطني/ وعصرنة ا�دارة
  .المذكورةالمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة / ل و م/ 0014ــ القرار رقم

  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا
  :  المعطيات اLحصائية

عدد المقاعد  التخصصات 
 المتنافس عليھا 

الملفات  عدد المترشحين
 المرفوضة 

الناجحون 
 في الكتابي 

الناجحون 
بصفة 
 نھائية 

نسبة تلبية 
 ات يالحاج

  
 التغذية  ووفني ومھندس

 
ا0لكترونيات والھندسة  ومھندس

 الميكانكية
 

 يون دكاترة البيطرال
 

 الكترونيات والتبريد  ومھندس
 

الصناعات الغذائية  ومھندس
 والھندسة الصناعية 

 
التقنيات الغذائية  ومھندس

 والميكروابيولوجيا
 

 التقنيات الغذائية والكيمياوية  ومھندس
 

 تسيير التواصل 
 
 

 المجموع 
 

  
 

01 
 

07 
 
 

01 
01 

 
 

05 
 
 

02 
 

01 
 

01 
 
 

19 

  
 

03 
 

60 
 
 
 

01 
0 
 
 

11 
 
 

09 
 
 

06 
 

09 

  
 
3 
 
4 
 
 
 
1 
0 
 
 

11 
 
 

05 
 
 

01 
 

09 

  
 
2 
 

56 
 
 
 

01 
0 
 
 

11 
 
 

04 
 
 

05 
 

00 

  
 

01 
 

07+1 
 
 
 

00 
00 

 
 

5+1 
 
 

01 
 
 

01+1 
 

00 

  
 

100 
 

100 
 
 
 

exclu 
00 

 
 

100 
 
 

50 
 
 

100 
 

00 
 
 

78,92 
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  :التالية العناصرتقرير  لجنة التحكيم ، يظھر 

  .عمل معد بصفة جيدة وجاد ومھني 

بعض التخصصات لم يتم ملؤھا بسبب عدم وجود . %78تمت تلبية احتياجات القطاع بنسبة 

بعض الشھادات غير معترف بھا . ويتعلق ا�مر بتخصصات متطورة جدا وجديدة. المترشحين
ي التواصل أو ھندسة ھندسة صناعة ا�لبان أو الماستر ف(وتطرح مشكلة الشرعية 

  ).لميكروبيولجياا

اما . في المسابقة السابقةتجاحه بسبب  اقصاؤهبالنسبة لمقعد البيطري، فان المترشح الوحيد تم 
وبالمقابل فإن مقاعد الماستر في .بالنسبة لمھندس التبريد فلم يقدم  أي ترشح لھذا المقعد

  .   تتوفر المعايير المطلوبة في أي واحد منھم التواصل، فبالرغم من العدد المرتفع للمترشحين، فلم

 الحصول على التزام قطعي ومكتوب من المصححين المعينين من طرف اللجنة:التوصيـــــــــــة
  ). يئزتام أوالجالغياب ال(بغية تفادي ا�زعاجات الكثيرة  الوطنية للمسابقات

  :الم&حظــــــــة  

  ).رؤساء اللجان(المعاونين  إشراك رئاسة لجنة التحكيم في اختيار

 اوبصفة عامة، جرت المسابقة بصفة جيدة وكان التعاون بين مختلف عناصر المسابقة صريح
  .اوجاد

  إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات/ثالثا

الوطنية للمسابقات جلسة عمل مع أعضاء لجنة ا�شراف على تنظيم المسابقة  نظمت اللجنة
اعتبرت الدراسة وبعد . م والحث على الشفافية وا�نصافبھدف مناقشة إجراءات التنظي

التشكيك في صحة نتائج  انھاشالوطنية للمسابقات أن الم�حظات المقدمة ليس من  اللجنة
  .  المسابقة

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات/ رابعا

سلطات الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج المسابقة المذكورة وإحالتھا إلى ال قررت اللجنة
  .ا�دارية المعنية

   2015نوفمبر  24ريخ احرر في نواكشوط بت

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات

    محمدن ولد اباه ولد حامد
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  عدل –إخاء  –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات
أطباء اختصاصيين ( عنصرا 25تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة اكتتاب 

  ).لصالح وزارة الصحة
  : المراجــــــــــع/أو� 

  .المتضمن النظام العام لموظفي ووك�ء الدولة 1993ـ  01ـ  18بتاريخ  1993ـ  09ــ القانون رقم 
المتعلق بإعادة تنظيم وسير اللجنة  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  17:ــ المادة

  طنية للمسابقات،الو
المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات ا'دارية وا0متحانات 19/04/1998بتاريخ  98ـ 022ــ المرسوم رقم 

  .07/12/2011بتاريخ  316/2011المھنية المعدل بالمرسوم رقم 
القاضي بتعيين رئيس ومفوض الحكومة وأعضاء اللجنة الوطنية  2014 -094المرسوم رقم  -

  للمسابقات،
عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة ا�دارة بتاريخ الصادرة  0515رسالة ا�ب�غ رقم   -

10/08/2015 ،  
وزارة الوظيفة العمومية والعمل عن الصادر 14/08/2015بتاريخ  008ــ الب�غ المشترك رقم 

  اللجنة الوطنية للمسابقات، /وعصرنة ا�دارة
  .المتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة المذكورة/ ل و م/ 0013ــ القرار رقم

  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا
  :  المعطيات اLحصائية

  فقط من بينھم  15رشحا تم قبول تم 19 :اTطباء العامون
  .لكنه لم يحضر يوم ا0متحان) التصوير الطبي(تم قبول ملف مترشح واحد  :ا�ختصاصيون

وبعد مداولة . مترشحين للمسابقة الكتابية وشاركوا بنجاح في المسابقة الشفھية 9وفي المحصلة خضع 

  .مترشحين للطب العام بصفة نھائية 9لجنة التحكيم، أعلن نجاح 
  .%36لم تتم تلبية احتياجات الدول إ% في حدود 

 إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات

  
المسابقة و%حظت بارتياح لجنة التحكيم خ�ل كافة مراحل اللجنة الوطنية للمسابقات رافقت 

كان متماسكا وبمستوى عال من  التحكيم أن المسابقة جرت في ظروف جيدة وأن فريق لجنة
  .المھنية

الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج المسابقة المذكورة وإحالتھا إلى السلطات  قررت اللجنة
  .ختصةالم

   2015أكتوبر  20 حرر في نواكشوط بتاريخ
  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
    محمدن ولد اباه ولد حامد
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  الجمھورية ا?س&مية الموريتانية                           شرف    اخاء    عدل

 اللجنة الوطنية للمسابقات

عنصر لصالح مدارس  400تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة اكتتاب 
  2015اكجوجت برسم سنة و ىكيھيد – لعيون -نواكشوطـ  تكوين المعلمين في

  :المراجع/أو�

المتضمن النظام العام لموظفي ووك�ء  1993ـ  01ـ  18بتاريخ  1993ـ  09ــ القانون رقم 
  .الدولة

علق بإعادة تنظيم المت 2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  17:ــ المادة
  .وسير اللجنة الوطنية للمسابقات

المتضمن تعيين رئيس ومفوض  2014ـ  7ـ  01بتاريخ 2014ـ  094ــ المرسوم رقم 
  .الحكومة وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات

المشعرة للجنة الوطنية للمسابقات  20/08/2015و و ع ش ع ا بتاريخ 535ــ الرسالة رقم   
  سابقةبضرورة فتح الم

  2015ـ  08ـ  24و و ع ش ع ا ـ و ت و ـ ل و م بتاريخ  029ــ الب�غ المشترك رقم  

المتضمن تعيين لجنة تحكيم مسابقة  2015ـ  10ـ  01ل و م بتاريخ  00015ــ القرار رقم
  .2016ـ  2015مدارس تكوين المعلمين للسنة الدراسية 

  :تنظيم المسابقة/ثانيا

  مواد كتابية ومقابلة شفوية مع لجنة ا'شراف: ــ طبيعة ا0متحان      

 ىكيھيد في مراكز نواكشوطـ لعيون ـ 2015ـ  10ـ  10: ــ تاريخ ومحل ا0متحان      
  اكجوجت

  400: ــ عدد المقاعد المطلوبة      

  4372:  ــ عددالمترشحين      

  04:  ــ عدد الملفات المرفوضة       

   4368: ــ عدد الملفات المقبولة للمشاركة      

  444:  ــ عدد القابلين للنجاح      
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   400: ــ عدد الناجحين نھائيا      

  % 100: ــ نسبة تغطية الحاجة      

  : سير ا�متحان/ثالثا

  0شيء:ــ الحوادث المسجلة      

  0شيء:ــ التظلمات لدى لجنة 'شراف      

  0شيء:ــ التعامل مع الحوادث والتظلمات      

  التعبير عن الرضي عن ظروف وجو ا0متحان: ــ التوصيات      

إكمال ا'جراءات التنظيمية والمادية للمسابقة فض� :إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات/رابعا
  حتي إع�ن النتائج عن توجيه لجنة التحكيم والمتابعة لمراحل ا0متحان

  الطوارئ صوصوبخ
  0شيء:الحوادث المسجلةــ       

ركين من فئة اتلقت اللجنة الوطنية للمسابقات تظلما واحدا يتعلق بأحد المش:التظلماتــ       
ذوي ا0حتياجات الخاصة الذين تخصص لھم النصوص القانونية تمييزا إيجابيا في جميع 

  المسابقات الوطنية

لقد تمت تسوية التظلم بإنصاف المتظلم بإلحاقه ب�ئحة الناجحين : التعامل مع التظلمــ       
   2015ـ  8ـ  06بتاريخ  2015ـ  062طبقا للمرسوم رقم 

  سيتم إدراجھا في التقرير العام : التوصياتــ       

ماسبق تصادق اللجنة الوطنية للمسابقات  علي ضوء:قرار اللجنة الوطنية للمسابقات/خامسا
وتحيلھا  2015عنصر لصالح مدارس تكوين المعلمين لسنة  400بقة اكتتاب على نتائج مسا

  .إلي الجھات المعنية للقيام بما يلزم

  2015نوفمبر  24نواكشوط بتاريخ 

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات

  محمدن ولد اباه ولد حامد
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 عدل –إخاء  –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  للمسابقاتاللجنة الوطنية 
لصالح وزارة  عنصرا 85اكتتاب تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة 

  )فتشي التعليم الثانوي والمخبريينم(التھذيب الوطني
  

  : المراجــــــــــع/أو� 
  .المتضمن النظام العام لموظفي ووك�ء الدولة 1993ـ  01ـ  18بتاريخ  1993ـ  09ــ القانون رقم 

المتعلق بإعادة تنظيم وسير اللجنة  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  17:المادةــ 
  الوطنية للمسابقات،

المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات ا'دارية وا0متحانات 19/04/1998بتاريخ  98ـ 022ــ المرسوم رقم 
  .07/12/2011بتاريخ  316/2011المھنية المعدل بالمرسوم رقم 

القاضي بتعيين رئيس ومفوض الحكومة وأعضاء اللجنة الوطنية  2014 -094المرسوم رقم  -

  للمسابقات،
عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة ا�دارة بتاريخ الصادرة 0551رسالة ا�ب�غ رقم   -

09/09/2015 ،  
وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة عن الصادر 14/08/2015بتاريخ  009ــ الب�غ المشترك رقم

  اللجنة الوطنية للمسابقات، /وزارة التھذيب/ ا�دارة
  .المتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة المذكورة/ ل و م/ 0018ــ القرار رقم

  

  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا
  

الجغرافيا، التربية -الكيمياء، التاريخ-الطبيعية، الفيزياء العربية، الفرنسية، الرياضيات، العلوم:طبيعة المواد
  .، ا'نجليزية، الفلسفة، المختبرا0س�مية

  
  .بالمدرسة العليا للتعليم وإعدادية لكصر 17/10/2015يوم :تاريخ ومكان ا�متحان

  

  جدول تلخيصي
  

العلوم  الرياضيات الفرنسية العربية 
 الطبيعية

- الفيزياء
 الكيمياء

-التاريخ
 الجغرافيا

التربية 
 ا�سPمية

 المجموع المختبر الفلسفة اLنجليزية

الملفات 
 المقدمة

80 106 86 61 49 110 75 68 53 129 817 

 737 107 52 66 71 105 38 57 73 95 72 المشاركون

 74 18 01 02 04 05 11 04 12 11 08 الغائبون

 05 04       01   المرفوضون
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العلوم  الرياضيات الفرنسية العربية 
 الطبيعية

- الفيزياء
 الكيمياء

-التاريخ
 الجغرافيا

التربية 
 ا�سPمية

 المجموع المختبر الفلسفة اLنجليزية

 عدد المقاعد
 المطلوبة

06 10 07 05 05 06 12 13 06 15 85 

المقاعد التي 
 تم شغلھا

06 10 07 05 05 06 12 13 06 15 85 

  02 01 02 02 01 01 01 01 01 01 تكميلية%ئحة 

 

  .ملفات مقدمة من طرف أساتذة التعليم الفني 05تم رفض 
تم تقديم عريضة من طرف مترشحين من قسم الفلسفة وتمت دراستھا من طرف لجنة 

  .الوطنية للمسابقات اللجنة التحكيم ومعالجتھا من قبل

  
  إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات/ثالثا

  
المسابقة و%حظت بارتياح لجنة التحكيم خ�ل كافة مراحل اللجنة الوطنية للمسابقات رافقت 

كان متماسكا وبمستوى عال  التحكيم وأن فريق لجنة. أن المسابقة جرت في ظروف جيدة
  .من المھنية

  
إحالتھا إلى السلطات عتماد نتائج المسابقة المذكورة والوطنية للمسابقات ا قررت اللجنة

  .لمختصةا

   2016يناير  19 حرر في نواكشوط بتاريخ
  

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
  

 محمدن ولد اباه ولد حامد
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  عدل –إخاء  –شرف         الجمھورية ا?س&مية الموريتانية

  اللجنة الوطنية للمسابقات
  

لصالح  عنصرا300تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة اكتتاب 

  .وزارة الصحة
  

  : المراجــــــــــع/أو� 
  .المتضمن النظام العام لموظفي ووك�ء الدولة 1993ـ  01ـ  18بتاريخ  1993ـ  09ــ القانون رقم 

المتعلق بإعادة تنظيم وسير اللجنة  2014ـ  05ـ  13بتاريخ  2014ـ  060من المرسوم رقم  17:ــ المادة
  الوطنية للمسابقات،

المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات ا'دارية وا0متحانات 19/04/1998بتاريخ  98ـ 022المرسوم رقم ــ 
  .07/12/2011بتاريخ  316/2011المھنية المعدل بالمرسوم رقم 

القاضي بتعيين رئيس ومفوض الحكومة وأعضاء اللجنة الوطنية  2014 -094المرسوم رقم  -

  للمسابقات،
عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة ا�دارة بتاريخ الصادرة 0552قم رسالة ا�ب�غ ر  -

09/09/2015 ،  
وزارة الوظيفة العمومية والعمل عن الصادر  29/09/2015بتاريخ  011ــ الب�غ المشترك رقم 

  اللجنة الوطنية للمسابقات، /و وزارة الصحة وعصرنة ا�دارة
  .تعيين رئيس وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة المذكورة المتضمن/ ل و م/ 0015ــ القرار رقم

  
  :ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم/ثانيا

  
  شفھية كتابية ومقابلة: طبيعة مواد ا0متحان

  نواكشوط، روصو، سيلبابي، كيفه والنعمة: تاريخ ومكان ا0متحان
  :المعطيات ا'حصائية

  
المناصب 
  المفتوحة

عدد 
  المترشحين

الملفات 
  المرفوضة

الملفات 
  المقبولة

القابلين 
  للنجاح

النسبة   الناجحين
  المئوية

300  10783  421  10362  384  300  100%  
  

  بعض ح�ت ا%خت�س :الحوادث المسجلة
  طرد المتورطين طبقا للنظم المعمول بھا: المعالجة

  ستعالج من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات: توصيات لجنة تحكيم المسابقة
  شيء% : التظلمات



44 

 

 إسھام اللجنة الوطنية للمسابقات

  
المسابقة و%حظت بارتياح لجنة التحكيم خ�ل كافة مراحل اللجنة الوطنية للمسابقات رافقت 

كان متماسكا وبمستوى عال من  التحكيم أن المسابقة جرت في ظروف جيدة وأن فريق لجنة
  .المھنية

المسابقة المذكورة وإحالتھا إلى السلطات الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج  قررت اللجنة
  .المختصة

  2016يناير 19حرر في نواكشوط بتاريخ
  

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
  

  محمدن ولد اباه ولد حامد


