ادليورية اجلـزائريـة امـدميلراظـية امشـؼبيـة
وزارة الإثطال
مديرية الإدارة واموسائل
املديرية امفرغية نلمس تخدمني

اإػالن غن ثوظيف
ثؼلن وزارة الإثطال غن فتح مسابلات نلتوظيف اخلاريج يف امرثب املبينة أدانه :
امرثبة

مترصف رئييس

اكثب مديرية

منط امتوظيف

غــــــــىل
أســــــــــــــــاس
امشيــــــــــــادات

رشوط الامتحاق

شيادة املاجس تري أو شيادة مؼادةل ميا

شيادة ثلين

امتخطص املعلوب
 امؼلوم املاهوهية و الإدارية،امؼلوم الإكتطادية،امؼلوم املامية ،امؼلوم امتجارية ،ػلوم امتس يري،
امؼلوم امس ياس ية و امؼالكات ادلومية ،ػمل
الإجامتع :ما ػدا ختطص ػمل الإجامتع امرتبوي،
ػمل امنفس :ختطص امؼمل و امتنظمي ،غــلـوم
الإغـالم و الإثطـال،
امؼلـوم الإسـالمية  :ختطص رشيؼة و كاهون.
الماهة أو الماهة املكتبية

ػدد املناضب
املامية املفتوحة
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ماكن امتؼني

الإدارة
املـــــــــــــركزية

20

جيب أن حيتوي ملف امرتحش ػىل امواثئق امتامية:
 ظلب خعي، وسخة من بعاكة امتؼريف اموظنية، امشيادة أو املؤىل أو املس توى ادلرايس أو امتكويين مرفلة بكشف هلاط مسار ادلراسة أو امتكوين، بعاكة مؼلومات متل من ظرف املرتحش ابمشلك املعلوب(يمت تميليا من املوكع الإمكرتوين نلمديرية امؼامة نلوظيفة امؼمومية و الإضالح الإداري)( ) www.concours-fonction-publique.gov.dzأو( )www.dgfp.gov.dz
يتؼني ػىل املرتحشني امللبومني هنائيا ،كبل ثؼييهنم يف امرثب أو املناضب املرتحش ميا،اس تكامل ملفاهتم الإدارية ابمواثئق الآثيةا:
 وسخة من اموثيلة اميت ثثبت وضؼية املرتحش إازاء اخلدمة اموظنية ،مطادق ػىل معابلهتا ملضل ،من كبل املؤسسة أو الإدارة املنظمة نلمسابلة، شيادة امسوابق امؼدمية ،سارية املفؼول، شيادة الإكامة، شيادة امليالد، امشيادات امعبية، ضوراتن ( )20مشسيتان،مل
 شيادات امؼمل اميت ثثبت الكدمية ا ينية نلمرتحش يف الاختطاص ،ينبغي أن تكون ىذه امشيادات مؤرش ػلهيا من ظرف ىيئة امضامن الاجامتغي ،ابمنس بةملكدمية املكتس بة يف املعاع اخلاص،
 شيادة ثثبت مدة امؼمل املؤدى من ظرف املرتحش ،يف اإظار هجازي الإدماج امليين والاجامتغي نلش باب حاميل امشيادات ،مع ثوضيح املنطب املشغول ،غندالاكتضاء،
 أي وثيلة ثثبت متابؼة املرتحش تكوينا أػىل من مس توى امشيادة املعلوبة يف امتخطص ،غند الإكتضاء، شيادة احلاةل امؼائلية ابمنس بة نلمرتحشني املزتوجني.ثودع أو ترسل امللفات ابمربيد املوىص ػليو يف أجل أكطاه مخسة غرش ( )15يوما ،اإبتداء من  11أكتوبر .0211
امؼنوان :وزارة الثطال ص ب  20شارع الإخوة بوػدو – برئ مراد رايس – اجلزائر
مالحظة :
 املوظفون املرتحشون لإحدى املسابلات ػىل أساس امشيادة املؼلن غهنا يف اجلدول أػاله ،ينبغي ػلهيم إارفاق ملفات امرتحش ابمواثئق امتامية: -1اإس امترة امرتحش نلمسابلة مؤرش ػلهيا ابملوافلة من كبل الإدارة الضلية،
 -0وػد ابلإس تلاةل يف حاةل امنجاح يف املسابلة،
 -ل ثؤخذ بؼني الإغتبار امللفات امناكطة أو ثكل امواردة خارج أآجال امتسجيالت.

رشوط اخرى

