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Pièces à fournir pour les Médecins Résidents au titre de
l’année 2017

4. Photos d’identité.

4. Photocopie légalisée de la CNIE.

4. Extrait d’acte de naissance(1).

2. Extrait de la fiche anthropométrique.

2. Fiche de renseignements (ci-jointe).

2. Spécimen de chèque.

5. Copie du doctorat légalisé ou certificat de réception au doctorat.

3. Copie légalisé d’Attestation d’admission au résidanat.

4. Attestation de validation de stage d’internat (pour les ex-internes).

3. Contrat d’engagement légalisé (uniquement pour les médecins Résidents
contractuels) (ci-joint)

1. Commission Médical (uniquement pour les médecins Résidents
contractuels).

1. Cessation de service (pour les Fonctionnaires).

(1) La présentation d'une copie légalisée de CNIE ; dispense l’intéresse de la production
de l’extrait d’acte de naissance selon  la loi n ° 06-35 daté du 06/12/2007.

Les Médecin Résidents doivent déposer leur dossier de
recrutement à la Direction de CHU Mohammed VI-Marrakech

-Division des Ressources Humaines-
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 مقتضيات هــامة متعلقــة بموضــوع االلتـزام
 

( بمثابة 1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر بتاريخ  1-58-008شريف رقم الالظهير  -1

 النظام األساسي العام للوظيفة العمومية :
 

رهن إشارة : يتعين على كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص، أن يجعل نفسه  24الفصل 

  اق بالمنصب المعين له، حلتين مقر وظيفته. و إذا امتنع من االاإلدارة فيما يتعلق بتسميته و تعي

 ين الموظفين بعد إنذاره.حفإنه يحذف من قائمة المرش
 

تعلق م( ال1993ماي  13) 1413من ذي القعدة  21ر في دالصا 2-91-527المرسوم رقم  -2

بوضعية الطلبة الخارجيين و الداخليين و المقيمين بالمراكز اإلستشفائية ما وقع تغييره و 

 .(2012مارس    15) 1433الصــادر في  ربيــع اآلخــر  2-12-100رقم تتميمه بالمرسوم 
 

 ............................................................................................................:  27المادة 
 

وا االلتزام بالعمل مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي ض: إن وضعية المقيمين الذين أم 2الفقرة  -أ

في مباراة توظيف أساتذة التعليم سنوات على األقل سواء بعد نجاحهم  8و وزارة الصحة، لمدة 

العالي المساعدين أو بعد حصولهم على شهادة التخصص يتقاضون تعويضا عن المهام بمبلغ 

 ............شهري..........

الفقرة األخيرة : يستمر المقيمون الذي تتوفر فيهم صفة موظف عند تاريخ قبولهم لإلقامة، في   -ب

تقاضي األجرة المقررة لوضعيتهم النظامية طوال فترة تكوينهم. و يجب عليهم اإلمضاء على 

سنوات على األقل بعد انتهاء الفترة  8التزام بالعمل مع اإلدارات التي ينتمون إليها لمدة 

 نظامية للتكوين.ال
 

  أعاله،  27ي أمضوه طبقا للمادة ذ: يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا االلتزام ال 32المادة 

و يفرض نفس اإلجراء على  . ( 1)ميع المبالغ التي استفادوا منها بموجب هذا المرسومج إرجاع

إما بسبب إقصائهم  هم وتين ينقطعون عن التكوين، إما بمحض إرادذالمقيمين من بينهم ال

بصفة نهائية في إطار تأديبي، ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب 

سنوات من العمل على األقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل  8شريطة إتمامهم لمدة 

 .( 2)بعين لهاتاباإلدارات ال
 

ترة الفااللتزام، بعد تنفيذ جزئي له، فإن إرجاع المبالغ يحتسب على أساس  نقضو في حالة 

 المتبقية للعمل بمصالح اإلدارات العمومية الملتزمين إزاءها.
 

 توقيع المعني باألمر مصادق عليه من طرف السلطات المحلية المختصة :                

   

 

 

 
من طرف المركز  الممنوح، خالل السنة األولى و الثانية من فترة التكوين،يقصد بالمبالغ : مبلغ التعويض عن المهام  (1)

عالوة على المبلغ اإلجمالي للرواتب الممنوحة للمعني باألمر ابتداء من تاريخ الوظيفة خالل فترة اإلقامة إلى  اإلستشفائي،

 .حين حصوله على شهادة التخصص

سبب إجراء تأديبي من إرجاع بقطعوا عن التكوين بمحض إرادتهم أو يعفى المقيمون المتوفرون على صفة موظف الذين ان (2)

 العمل. تكوينهم، لكن شريطة التحاقهم مباشرة بعد التوقف عنالمبالغ التي استفادوا منها خالل فترة 
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 ــــــــــزامـــتـــــلا دةــــــعق 
 

 

         )ة( أسفله :أنا الموقع 
 

 ......................................................................................................... السيد)ة( اآلنسة :

 

 طب األسنان       الصيدلة                         : الطب                        (1) ة( فيدكتور)
 

 ................................................................................................................ : (2)الدرجة 
 

            ...............................................................................: ..........................(3)الترسيمتاريخ 
 

 .........................................................................................: ..................( 4)رقم التأجير
 

 ..................... بتاريخ .......................مسلمة في ...............بطاقة التعريف الوطنية : رقم ........
 

 بصفة مقبول في نظام اإلقامة :
 

 ..................................................................يخ ...................الشهادات بتاربناء على          
 

 ................................. بتاريخ................ة المنظمة ب .................بعد النجاح في المبارا         
 

 أشهد أنني اطلعت على :
 

( 1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر بتاريخ  1-58-008ر الشريف رقم مقتضيات الظهي -

 منه ؛ 24بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية و ال سيما الفصل 

( المتعلق 1993ماي  13) 1413ي القعدة ذمن  21الصادر في  2-91-527و على المرسوم رقم  -

مقيمين بالمراكز االستشفائية كما وقع تغييره و تتميمه بوضعية الطلبة الخارجيين و الداخليين و ال

 ( 2012  مارس  15) 1433 رــع اآلخــربي  ادر فيــالص 2-12-100 وم رقمــبالمرس  اــسيم  و ال
    

 زم ب :ـــتــو أل  
 

العمل في الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي، كمدرس باحث في حالة  -

ة بصفة طبيب حنجاحي في مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، أو وزارة في الص

ظامية سنوات على األقل بعد انتهاء الفترة الن 8لمدة متخصص، بعد حصولي على دبلوم التخصص 

 ؛للتكوين

صلحة مقرر التعيين، حسب حاجيات الماق و العمل بمقر التعيين الذي تحدده اإلدارة في حااللت -

 لتوفير تغطية صحية لمجموع التراب الوطني.

 حرر ب ....................... في ..................................                                                       
 

 : من طرف السلطات المحلية المختصة توقيع المعني باألمر مصادق عليه                                      

  

 

 
   .وضع عالمة في الخانة المناسبة (1)
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                          Fiche de Renseignements 

 

 

Nom    : …………………….….....…………………..………………….…  : االسم العائلي      

Prénom  : …………………….……....………………..……….………… : االسم الشخصي    

Date et lieu de naissance   :………………………… ………….…………………… 

N° de la C.N.I.E   :…………… ……………………………….…………………… 

Nationalité :…………………………………………………………………………. 

Situation Familiale :…………………………………………………...……………. 

Téléphone   :………………… …………….……………..………………………… 

Adresse E-mail   :…………………………………………………………………… 

Adresse personnelle :……………………….… …………………………………… 

………………………………….…………………………………………………… 

Grade :……………………………………………………….……………………… 

Spécialité :…………………………………………………..………………………. 

DRPP :………………………………………………………...…………………….. 

Date de Recrutement :…………………………………….………………………… 

Affectation :………………………………………………..……………………….. 

Fonction Actuelle : ………………………………………………………………….  

 

Marrakech le,………………………….. 

                                  Signature de l’intéressé (e)        

 

PHOTO 


