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بتاريخ   الصادر  للبالغ  االستثنائي النتداب     2018جويلية    08تبعا  بالبرنامج    500والمتعلق 
عون وإطار بشركات البيئة والغراسة والبستنة التابعة لوالية قفصة وعمال بالمنشور اإلعالمي  

المقاييس   2020فيفري    07بتاريخ    1456عدد   أن  للمناظرة  المترشحين  تعلم الشركات كافة 
  المعتمدة مدرجة بالجداول التالية:  
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  بالنسبة ألعوان التنفيذ المعتمدة المقاييس 
  ) 2(ملحق عدد 

  
 مالحظات كيفية احتساب النقاط توزيع النقاط العدد األقصى المقاييس

 55 الحالة االجتماعية

 15 حاالت إعاقة بالعائلة 

 
    :اط نق08درجة أولى     :طة نق 12درجة ثانية   :ة نقط15درجة ثالثة 

 
 
 
  

  كــان يــتم إســناد النقــاط مهمــا
ــة الحــاملين  عــدد أفــراد العائل

ال يمكن بأي حال من األحوال   إلعاقة.
إسناد هذه النقاط إلى مترشــح 
حامــل إلعاقــة ذلــك أنــه تــم 

  االنتــداباتمن    %4تخصيص
 ذوي اإلعاقةإلى األشخاص 

 

وصل  يجب  (ة طنق   15  15  العائالت المعوزة آخر  تقديم 
    )للعائالت المعوزة حوالة بريدية

العائلة  أفراد  عدد 
الدراسة  مزاولة  بصدد 

 أو التكوين 
10 

بصدد   طةنق02 العائلة  من  فرد  كل  عن 
التكوين أو  الدراسة  أقصى   مزاولة  مع حد 

 نقاط 10بـ

د النقاط شــريطة تقــديم شــهادة يتم إسنا
 حضور

العائالت   تصنيف 
  15  حسب عدد األفراد

  على أقصى  3عدد أفراد العائلة
  15أو أكثر:  6عدد أفراد العائلة   نقاط 10: 5أو  4عدد أفراد العائلة   نقاط  05تقدير:  

  نقطة 

 نقطة كحد أقصى 15يتم اسناد  
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ن عن ليعدد أفراد العائلة العاط
  20 العمل 

من عاطل عن العمل  عن كل فرد    نقاط  04
العائلة   بين  أفراد  أعمارهم  تتراوح  الذين 

 سنة  60و   18
 يتم إسناد النقاط باعتبار المترشح

    15  تــرشــــح مســـن ال
 نقطة  15:30إلى 21من 

 نقطة  10: 35إلى  31من  
 نقطة  05 : 50إلى  36من 

01  المستوى التعليمي    

إلى غاية التاسعة نظام جديد أو  
أو شهادة  الثالثة ثانوي نظام قديم

 كفاءة مهنية منظرة 
نقاط  4   

نظام   ثانوي إلى غاية السابعة
نـقــاط  7 قديم أو الرابعة ثانوي نظام جديد   

الشهادة    ةطيشر من  نسخة  تقديم 
كفاءة   شهادة  من  نسخة  أو  المدرسية 

 .مهنية منظرة

لوريا أو مؤهل تقني مهني ا الباك
نـقــاط  01  منظر  

شهادة    ةطيشر من  نسخة  تقديم 
مؤهل  من شهادة  نسخة  أو  الباكالوريا 

 .تقني مهني منظر
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 المقاييس المعتمدة بالنسبة لإلطارات 
  )  3( ملحق عدد 

العدد    المقاييس
  مالحظات  كيفية احتساب النقاط  توزيع النقاط  األقصى 

  50  الحالة االجتماعية

  
  

  حاالت إعاقة بالعائلة 
  
  

10  
   :نقاط   06درجة أولى     :نقاط   08درجة ثانية   :نقاط   10درجة ثالثة 

   يتم إسناد النقاط مهما كان عدد
ال يمكن بأي حال من األحوال     أفراد العائلة الحاملين إلعاقة.
إسناد هذه النقاط إلى مترشح  

حامل إلعاقة ذلك أنه تم  
من اإلنتدابات    %4تخصيص 

 إلى األشخاص ذوي اإلعاقة.

نقطة(يجب تقديم آخر وصل حوالة     18  18  العائالت المعوزة
   بريدية في منحة عائلة معوزة)

عدد أفراد العائلة بصدد 
  12  مزاولة الدراسة أو التكوين 

  
نقاط عن كل فرد من العائلة بصدد مزاولة    03

 الدراسة أو التكوين 

   يتم إسناد النقاط شريطة تقديم
  شهادة حضور 

حسب عدد تصنيف العائالت 
  10  األفراد 

  على أقصى تقدير:  3عدد أفراد العائلة
 نقاط  10أو أكثر:  6عدد أفراد العائلة   نقاط  06: 5أو  4عدد أفراد العائلة    نقاط  4

  نقاط كحد أقصى  10يتم إسناد  

عدد أفراد العائلة  
نقاط عن كل فرد من أفراد العائلة الذين   05    20  العاطلين عن العمل 

  سنة.  60و   18تتراوح أعمارهم بين 
   يتم إسناد النقاط باعتبار

  المترشح

    20  ســن الـمـتــرشـــح 
  نقاط  10: 30إلى  21من 

  نقاط  15: 35إلى  31من   
  نقاط  20: 50إلى  36من 

  اعتماد الشهادة العلمية   نقطة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التخرج   01    10  أقدمية التخرج 
  


