امجلهورية اجلـزائريـة الـدميقراطـية الشـعبيـة
وزارة الإتصال
مديرية الإدارة والوسائل
املديرية الفرعية للمس تخدمني

إعالن عن توظيف
تعلن وزارة الإتصال عن فتح مسابقات للتوظيف اخلاريج يف الرتب املبينة أدانه :
الرتبة

منط التوظيف

ملحق رئييس ل إلدارة

ملحق الإدارة

عــــــــىل
أســــــــــــــــاس

رشوط الالتحاق

التخصص املطلوب

شهادة ادلراسات اجلامعيــة التطبيقية
DEUA
أو شهادة تقين سايم

التس يري العمويم ،قانون العامل ،قانون
العلقات الإقتصادية ادلولية ،التجارة
ادلولية ،التسويق ،تس يري املوارد
البرشية ،عمل النفس.

شهادة الباكلوراي اذلين أمتوا بنجاح س نتني ( )10من ادلراسة
أو تكوين عايل

العلوم القانونية والإدارية ،العلوم املالية،
العلوم التجارية ،علوم التس يري ،العلوم
الس ياس ية والعلقات ادلولية ،عمل
الإجامتع ،عمل النفس ،علوم الإعلم
والإتصال ،العلوم الإسلمية ،املنامجنت
العمويم ،قانون العامل ،قانون العلقات
الإقتصادية ادلولية ،التجارة ادلولية،
التسويق.

الشهــــــــــــادات

عون اإدارة رئييس

شهادة الباكلوراي التعلمي الثانوي أو شهادة النجاح يف الإمتحان
اخلاص لدلخول اإىل اجلامعة املسلمة من طرف جامعة
التكوين املتواصل.

عدد املناصب
املالية املفتوحة
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ماكن التعني

الإدارة
املـــــــــــــركزية

10

جيب أن حيتوي ملف الرتحش عىل الواثئق التالية:
 طلب خطي، نسخة طبق الصل من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة طبق الصل من الشهادة أو املؤهل أو املس توى ادلرايس أو التكويين ،مرفقة بكشف نقاط مسار ادلراسة أو التكوين، اإس امترة معلومات متل من طرف املرتحش ابلشلك املطلوب (يمت حتميلها من املوقع الإلكرتوين للمديرية العامة للوظيفة العمومية)(  ) www.concours-fonction-publique.gov.dzأو( )www.dgfp.gov.dz
يتعني عىل املرتحشني املقبولني هنائيا ،قبل تعييهنم يف الرتب أو املناصب املرتحش لها،اس تكامل ملفاهتم الإدارية ابلواثئق الآتية:
 نسخة من الوثيقة اليت تثبت وضعية املرتحش إازاء اخلدمة الوطنية ،مصادق عىل مطابقهتا للصل ،من قبل املؤسسة أو الإدارة املنظمة للمسابقة، شهادة السوابق العدلية ،سارية املفعول، شهادة الإقامة، شهادة امليلد، الشهادات الطبية ( ،طب عام ،أمراض صدرية)، صوراتن ( )10مشسيتان، شهادات العمل اليت تثبت القدمية املهنية للمرتحش يف الاختصاص ،ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤرش علهيا من طرف هيئة الضامن الاجامتعي ،ابلنس بة للقدميةاملكتس بة يف القطاع اخلاص،
 شهادة تثبت مدة العمل املؤدى من طرف املرتحش ،يف اإطار هجازي الإدماج املهين والاجامتعي للش باب حاميل الشهادات ،مع توضيح املنصب املشغول ،عند لقتضاء، أي وثيقة تثبت متابعة املرتحش تكوينا أعىل من مس توى الشهادة املطلوبة يف التخصص ،عند الاقتضاء، أي شهادة تثبت الشغال وادلراسات املنجزة من طرف املرتحش يف التخصص،عند الاقتضاء، شهادة احلاةل العائلية ابلنس بة للمرتحشني املزتوجني.تودع امللفات يف أجل أقصاه خسة عرشة ( )01يوما ،من اترخي صدور أول إاعلن.
العنوان :وزارة التصال  10شارع الإخوة بوعدو – برئ مراد رايس – اجلزائر
ملحظة :
 املوظفون املرتحشون لإحدى املسابقات عىل أساس الشهادة املعلن عهنا يف اجلدول أعله ،ينبغي علهيم إارفاق ملفات الرتحش ابلواثئق التالية: .0اإس امترة الرتحش للمسابقة مؤرش علهيا ابملوافقة من قبل الإدارة الصلية.
 .0وعد ابلإس تقاةل يف حاةل النجاح يف املسابقة.
 -ل تؤخذ بعني الإعتبار امللفات الناقصة أو تكل الواردة خارج أآجال التسجيلت.

امجلهورية اجلـزائريـة الـدميقراطـية الشـعبيـة
وزارة الإتصال
مديرية الإدارة والوسائل
املديرية الفرعية للمس تخدمني

اإعلن عن توظيف
تعلن وزارة الإتصال عن فتح مسابقات للتوظيف اخلاريج يف الرتب املبينة أدانه :

الرتبة

منط التوظيف

عون وقاية من
املس توى الثاين
عون وقاية من
املس توى الول

عىل أساس
الإختبار املهين

سائق س يارة من
املس توى الول
حارس

رشوط الالتحاق

التخصص املطلوب

مس توى الس نة الثالثة من التعلمي الثانوي و تكوينا يف امليدان
أو خربة همنية مدهتا سنتان عىل القل يف منصب شغل عون
الوقاية.
مس توى الس نة الوىل من التعلمي الثانوي و تكوينا يف امليدان
أو خربة همنية مدهتا س نة واحدة عىل القل يف منصب شغل
عون الوقاية

الإدارة
10

رخصة س ياقة (الصنف ب).
لياقـــــة بدنية تمتــــــاىش و النشاط الواجب ممارس ته

10

طلب خطي،
نسخة طبق الصل من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخة طبق الصل من الشهادة أو الإجازة أو املس توى ادلرايس و  /أو التكويين،
شهادة معل تثبت اخلربة املهنية املكتس بة يف ختصص هل صةل مع املنصب املراد شغ،ه ،عند الاقتضاء،
مس تخرج من حصيفة السوابق العدلية ( الوثيقة رمق  ) 10سارية الصلحية،
شهادة طبية تثبت تأهيل املرتحش لشغل منصب العمل املقصود،
يتعني عىل املرتحشني املقبولني هنائيا ،قبل تعييهنم يف الرتب أو املناصب املرتحش لها،اس تكامل ملفاهتم الإدارية ابلواثئق الآتية:

-
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10

جيب أن حيتوي ملف الرتحش عىل الواثئق التالية:
-

عدد املناصب
املالية املفتوحة

نسخة من الوثيقة اليت تثبت وضعية املرتحش إازاء اخلدمة الوطنية ،مصادق عىل مطابقهتا للصل ،من قبل املؤسسة أو الإدارة املنظمة للمسابقة،
شهادة الإقامة،
شهادة امليلد،
ست ( )10صور مشس ية،
شهادة عائلية عند الاقتضاء،
شهادة اجلنس ية اجلزائرية.
تودع امللفات يف أجل أقصاه عرشين ( )01يوما ،من اترخي صدور أول إاعلن.
العنوان :وزارة التصال  10شارع الإخوة بوعدو – برئ مراد رايس – اجلزائر
ملحظة  :ل تؤخذ بعني الإعتبار امللفات الناقصة أو تكل الواردة خارج أآجال التسجيلت.
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