
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات                                                                             وزارة التربية الوطنية                                   

 الغـــــــــــــــــــــــــــب

 لاللتحاق بسلك تالشهاداعلى أساس للتوظيف مسابقة عن فتح وزارة التربية الوطنية  علنت

 مشرف التربيةرتبة  مشرفي التربية
 عدد المناصب الرتبة أو السلك

 منصبا 4325 مشرف التربية
 

 .التطبيقية أو ما يعادلها في جميع الفروع بكل تخصصاتهاشهادة الدراسات الجامعية تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على  :شروط المشاركة في المسابقة
التي تكون  المؤهل أو الشهادة المطلوبة( من 01نسخة ) -،( من بطاقة التعريف الوطنية01نسخة ) -طلب خطي ،- يجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية:

تحمل من موقع  يتم ملؤها من طرف المترشح الشهاداتخاصة بالمسابقة على أساس استمارة معلومات  -،علق بالمسار الدراسي أو التكوينيمرفقة بكشف النقاط المت
 .االنترنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية وموقع وزارة التربية الوطنية

( طبق  األصل من شهادة إثبات وضعية 01نسخة ) -بالوثائق اآلتية:يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين إتمام ملفاتهم اإلدارية  
( 2شهادتان )-مستخرج شهادة الميالد،-شهادة اإلقامة، -( من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول،01مستخرج )-المترشح تجاه الخدمة الوطنية، مصادق عليها،

شهادة تثبت صفة -( شمسيتان،02صورتان )-يب مختص( تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،طبيتان )الطب العام وطب األمراض الصدرية مسلمتان من طب
شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف -شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص،-ابن أو أرملة شهيد، عند االقتضاء.

وثيقة تثبت تكوينا مكمال أعلى من -صة بجهاز اإلدماج المهني و االجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد أو مستخلف، عند االقتضاء،المترشح في إطار العقود الخا
المترشح في وثيقة تثبت تفوق -شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،-الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند االقتضاء،

 .ثبت إعاقة المترشح، عند االقتضاءوثيقة ت-دفعته، عند االقتضاء،
( خالل 01تودع الملفات من طرف المعني شخصيا على مستوى مديرية التربية للوالية التي بها مناصب مفتوحة )وفقا للملحق رقم  فترة التسجيالت وإيداع الملفات:

مسابقة، يسلم للمترشح عند إيداع ملفه وصل استالم ممضيا من قبل المترشح ومن قبل الموظف المكلف بالتسجيل يتضمن يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار لل 15
 إثبات الوثائق المودعة في الملف وتاريخ إجراء المقابلة ومكانها وآجال الطعن.

 
 توزيع المناصب المفتوحة حسب الواليات 1ملحق رقم                                                                                                                                    

     يمكن للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم تقديم طعن على مستوى مكتب الطعون:
 التسجيل لمديرية التربية المعنية مباشرة أثناء إيداع الملف.

 لبت في الطعون وتبليغ المقبولين قبل: تجتمع لجنة الطعون لاجتماع لجنة الطعون
26/11/2015. 

 

      .03/12/2015  : المقابلةتاريخ إجراء 

 

 

  :  مالحظة
 ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت.-
 .ال تقبل إال شهادات النجاح النهائية أو المؤقتة-
 

                        

 المناصب المفتوحة مديرية التربية الرقم التسلسلي

 44 أدرار 1
 49 الشلف 2

 77 األغواط 3

 200 أم البواقي 4

 71 باتنة 5
 70 بجاية 6
 112 بسكرة 7

 16 بشار 8

 112 البويرة 10

 77 تمنراست 11

 68 تبسة 12
 96 تلمسان 13
 57 تيارت 14

 144 تيزي وزو 15

 58 الجزائر شرق 16

 155 الجزائر وسط 17

 146 الجزائر غرب 18
 85 الجلفة 19
 85 جيجل 20

 200 سطيف 21

 72 سعيدة 22

 129 سكيكدة 23

 111 سيدي بلعباس 24
 59 عنابة 25
 126 قالمة 26

 152 قسنطينة 27

 202 المدية 28

 40 مستغانم 29
 73 المسيلة 30
 21 معسكر 31
 30 ورقلة 32

 81 وهران 33

 28 البيض 34

 36 اليزي 35
 48 برج بوعريريج 36
 77 بومرداس 37

 90 الطارف 38

 27 تندوف 39

 35 تيسمسيلت 40

 226 الوادي 41
 130 خنشلة 42
 134 سوق أهراس 43

 104 تيبازة 44

 58 ميلة 45

 88 عين الدفلى 46

 64 النعامة 47
 19 عين تموشنت 48
 33 غرداية 49

 110 غليزان 50

 4325 المجموع


