
انجًهىرَح انجشائزَح انذًَمزاطُح انشؼثُح 

وسارج انرجارج 

  -ػُاتح-انًذَزَح انجهىَح نهرجارج

 إػالٌ ػٍ ذىظُف

  نإلنرحاق 2015ػٍ ذُظُى يظاتماخ نهرىظُف ػهً أطاص انشهاداخ  تؼُىاٌ طُح -ػُاتح -ذؼهٍ انًذَزَح انجهىَح نهرجارج 

 :تانجذول انرانٍ  انًذكىرج  تانزذة 

     

 انزذثح انًطهىب شغهها
ػذد انًُاصة 

انًانُح 

 انًفرىحح
 انرخصصاخ انًطهىتح شزوط اإلنرحاق 

 01 يهُذص دونح فٍ اإلػالو األنٍ
انًرزشحىٌ انحائشوٌ 

ػهً    شهادج يهُذص دونح 

 .أو شهادج يؼادنح نها
 إػالو أنٍ

  

            ذكىَــٍ انًهــف         
  

 .طهة خطٍ    -
َظخح يٍ تطالح انرؼزَف - 

 .                                                                      انىطُُح
 . َظخح يٍ انًؤهم أو انشهادج انًطهىتح يزفمح تكشف َماط انظُح األخُـــزج- 
 .                                                تطالح يؼهىياخ ذًهــئ يٍ طزف انًرزشح- 
ػهً انًرزشحٍُ ذحًُم تطالح انًؼهىياخ يٍ انًىلغ اإلنكرزوٍَ نهًذَزَح انؼايح  )

      (نهىظُفح انؼًىيُح 
www.concours-fonction–publique.gov.dz  أو ػهً انًىلغ

 www.drc-annaba.dz  ػُاتح – نجهىَح نهرجارجا اإلنكرزوٍَ نهًذَزَح
       (حجى صغُز+ حجى كثُز  )ظزفاٌ تزَذَاٌ ػهُهًا طاتغ تزَذٌ و انؼُىاٌ - 
يزفىلا  (recommander)َزطم يهف انرزشح ػٍ طزَك انثزَذ انًضًىٌ - 

طاحح – ػُاتح – انًذَزَح انجهىَح نهرجارج : تثطالح انًؼهىياخ إنً انؼُىاٌ انرانٍ 

 يحًذ تهىسداد غزفح انرجارج و انصُاػح         
 - ػُاتح – انطاتك انثانث -  ػُاتح–طُثىص 

َىو  (15)َحذد أجم انرظجُالخ فٍ انًظاتمح ػهً أطاص انشهاداخ تخًظح ػشزج - 

 .        ػًم اترذاء يٍ ذارَخ أول إشهار فٍ انصحافح انًكرىتح
 .كــــم يهـف َالص أو َزطــم تؼذ إَمضاء اِجال ال َؤخذ تؼٍُ اإلػرثار

 َاتـــحعَشرزط ػهً انًرزشح أٌ َكىٌ يمًُا تىالَح  :    يـــالحظح

                          :ذحذد يماَُض اَرماء انًرزشحٍُ حظة درجح اإلطرحماق كانرانٍ    -
 .( َماط 5 إنً 0يٍ ) يالئًح يؤهالخ تكىٌٍ انًتششح يع يتطهثاخ انشتثح انًشاد اإلنتحاق تها . 1   -
 .( َماط 2 إنً 0يٍ  ) انتكىٌٍ انًكًم نهشهادج انًطهىتح فً َفس انتخصص .2   -
 .( َماط 2 إنً 0يٍ  ) األشغال و انذساساخ انًُجزج يٍ طشف انًتششح فً تخصصه .3   -
 .( َماط 6 إنً 0يٍ  )انخثشج انًهٍُح انًكتسثح يٍ طشف انًتششح فً َفس انًُصة أو فً يُصة يعادل . 4   -
 .( َماط 2 إنً 0يٍ  )تاسٌخ انحصىل عهى انشهادج . 5   -
 .( َماط 3 إنً 0يٍ  )   انًقاتهح يع نجُح اإلَتقاء .6   -

 َرى انفصم تٍُ انًرزشحٍُ انًرظاوٍَ فٍ انُماط، ػُذ اإلػالٌ ػٍ َرائج انًظاتمح ػهً
   :األونُح انرانُح  أطاص انشهادج حظة

 ،(اتٍ أو اتُح انشهٍذ  )روي حقىق انشهٍذ - 

 انًعاقىٌ انزٌٍ نهى انقذسج عهى أداء انًهاو انًشتثطح )األصُاف راخ اإلحتٍاجاخ انخاصح - 

 ،(تانشتثح انًشاد اإلنتحاق تها 
 ،(األونىٌح نألكثش سـُــا  )ســٍ انًتششــح - 
 ،                 (يتزوج نه أوالد، يتزوج تذوٌ أوالد، يتكفم تعائهح، أعزب  )انىضعٍح انعائهٍح نهًتششح - 

 :ذجزي انًظاتمح ػهً أطاص انشهادج تًمز انًذَزَح انجهىَح نهرجارج تؼُاتح انكائٍ يمزها تــ 
 -  ػُاتح –انطاتك انثانث - ػُاتح – طاحح يحًذ تهىسداد غزفح انرجارج و انصُاػح طُثىص 

 َـًــكٍ نهًرزشحٍُ غُز انًمثىنٍُ نهًشاركح فٍ انًظاتمح ذمذَى طؼٍ نذي انًذَزَح انجهىَح 
 نهثد - ػُاتح – طاحح يحًذ تهىسداد غزفح انرجارج و انصُاػح طُثىص - ػُاتح – نهرجارج 

 أَاو ػًم ػهً األلم يٍ ذارَخ إجزاء انًظاتمــــــح  (05)فُه و انزد ػهً انًؼٍُ لثم خًظح 
 . ػهً أطاص انشهادج

  .                                                                انًماتهح َـــمصً يٍ انًظاتمح انًرزشــح انذٌ َغُة ػٍ* 

 

http://www.concours-fonction�publique.gov.dz/
http://www.drc-annaba.dz/
http://www.drc-annaba.dz/

