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 اآلتيـة:سألسـال  والتت  اب لاللتحاقوزارة الرتبيـة الوطنية مسابقة على أساس الشهادة تنظم    
 

  

 نـمط التوظيـف شـروط التـوظيـف السلك أو الرتبـة
عدد املناصب 

 املفتوحـة

مسابقة على أساس  معادلة هلا.شهادة مهندس دولة يف اإلعالم اآليل أو شهادة  اإلعالم اآليلمهندس دولـة يف 
 03 الشهادة

شهادة ليسانس التعليم العايل يف الرتمجة أو الرتمجة الفورية، أو  - مرتجم ترمجان
 شهادة معادلة هلا.

مسابقة على أساس 
 الشهادة

01 

مسابقة على أساس  شهادة ليسانس يف علم اقتصاد املكتبات أو شهادة معادلة هلا.      واثئقي أمني حمفوظات
 الشهادة

03 

 ملحـق رئيسـي لإلدارة

شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية أو شهادة تقين سامي يف امليادين 
 اآلتيـة: 

 التسيري العمومي -
 قانون األعمال -
 قانون العالقات االقتصادية للدولة -
 التجارة الدولية -
 التسويق -
 تسيري املوارد البشرية -
 علم النفس -

مسابقة على أساس 
 الشهادة

14 

 
 
 
 
 
 
 

 إعـالن عن تـوظيـف



 1-تكوين امللف:
 للمشاركة يف املسابقة،طل  خطي  -      
 نسخة من بطاقة التعتيف الوطنية، -      
 نسخة من املؤهل أو الشهادة املطلوبة متفقة بكشف نقاط مسار التكوين، -      
 : من طتف املرتشح، قابلة للتحميل على املوقع االلكرتوين للمديتية العامة للوظيفة العمومية متألاستمارة معلومات  -      
        ((www.concours-fonction-publique.gov.dz   أو  (www.dgfp.gov.dz.) 

 

 * يتعّين على املرتشح املقبول هنائيا يف املسابقة إمتام ملفه ابلواثئق اآلتية:   
 نسخة طبق اسألصل من شهادة إثبات الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية، -       
 فعول،( سارية امل3شهادة السوابق العدلية ) صحيفة  -       
 ، 13شهادة امليالد رقم  -       
 شهاداتن طبيتان )ط  عام وأمتاض صدرية( تثبت قدرة املرتشح على شغل التتبة املقصودة، -       
 ( مشسيتان،02صوراتن) -       
  املهنية للمرتشح يف االختصاص، مؤشت عليها من طتف هيئة الضمان االجتماعي،  اليت تثبت  اسألقدمية شهادة العمل -       

 يف القطاع اخلاص؛ لألقدميةابلنسبة  
للشباب حاملي  واالجتماعي شهادة تثبت مدة العمل املؤدى من طتف املرتشح، يف إطار جهازي اإلدماج املهين  -       

 قتضا،، الشهادات، مع توضيح املنص  املشغول، عند اال
 أي وثيقة تثبت متابعة املرتشح تكوينا أعلى من مستوى الشهادة املطلوبة يف التخصص، عند االقتضا،،  -       
 شهادة احلالة العائلية ابلنسبة للمرتشحّي املتزوجّي، -       

 2-فرتة التسجيالت وإيـــــداع  امللفات:

 عمل ابتدا، من اتريخ أول إعالن يف الصحافة املكتوبة إىل العنوان التايل:يوم  15تودع ملفات الرتشيح يف أجل أقصاه       

 اجلزائر –القبة   شارع حممود بوجعطيط  14 - مديرية تسيري املوارد البشرية –وزارة الرتبية الوطنية 
 هــام: 

 جيـ  علـى كـل موظـف متـتشح إرفـاق ملـفه ابلواثئـق الـتالية:
 النجاح.تعهد ابالستقالة يف حالة  -
 طل  املشاركة يف املسابقة حيمل موافقة اإلدارة اسألصلية. -
جيـ  أن تتفـق شهـادات العمل لدى القطاعات اسألختى غري قطاع الوظيفة العمومية بشهادة انتساب إىل صندوق    -

 الضمان االجتماعي.
 الحيات ة، تقدمي طعن لدى السلطة اليت هلا صاملسابقة على أساس الشهادإبمكان املرتشحّي غري املقبولّي للمشاركة يف   -    

 ( أايم عمل على اسألقل من اتريخ إجتا، 05التعيّي اليت جي  عليها البت يف هذا الطعن و التد على املعنيّي قبل  مخسة )       
 املسابقة.       

 

 * كـل مـلف غيـر كامـل ال يـؤخذ بعيـن االعتبـار.

http://www.dgfp.gov.dz/

