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الرتبة
عـدد 

المناصب
شـروط التوظيفمكان التوظيف

طريقة 
التوظيف

رشوط أخرى

مهندس 
معماري 

للدولة

ملحقة دلس  02
للمرتشحني احلائزين عىل شهادة دولة    )بومرداس(

يف الهندسة المعمارية أو شهادة معرتف 

بمعادلتها يف التخصصات التايل :

- الهندسة المعمارية  - علم اآلثار 

– احلفظ - الرتميم – التاريخ - علم 

المتاحف   - علم االجتماع                  
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قسنطينة

اإلقامة يف والية ملحقة ميلة01
ميلة

ملحقة تنس 01
)الشلف(

اإلقامة يف والية 
الشلف

ملحق 
احلفظ

ملحقة دلس 01  
)بومرداس(

للمرتشحني احلائزين عىل شهادة 
ليسانس يف   التعليم العايل أو شهادة 
معرتف بمعادلتها يف أحد التخصصات 

التالية:

- الهندسة المعمارية  - علم اآلثار 

– احلفظ - الرتميم – التاريخ - علم 

المتاحف   - علم االجتماع
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ميلة

ملحقة تنس 01
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اإلقامة يف والية 
الشلف

مترصف

  01  
ملحقة دلس

)بومرداس(

للمرتشحني احلائزين عىل شهادة الليسانس 
يف التعليم العايل يف التخصصات التالية: 
العلوم القانونية و اإلدارية او احلقوق، 

علوم اإلعالم و االتصال، علوم المالية، 
العلوم التجارية، الديموغرافيا، علوم 

الصحافية و اإلعالم، علوم االقتصادية  
علوم التسيري، علوم السياسية و 

العالقات الدولية 
 علم االجتماع : ما عدا تخصص علم 

االجتماع  الرتبوي، علم النفس تخصص 
العمل و التنظيم  أو إدارة ضغوط العمل 

و علم النفس العام،  و علم النفس 
اإلجتماعي،

 والعلوم اإلسالمية : تخصص رشيعة و 
قانون
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اإلقامة يف والية )الشلف(
الشلف

توظف الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بعنوان السنة 
اجلارية 2022 للموظفني المنتمني لألسالك و الرتب التالية:
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يشمل ملف الرتشح عىل الوثائق التالية: 

طلب خطي للمشاركة.	 

شهـــــــــــــادة اإلقامة لكل واليـــــــــــــــــــة معنية بالتوظيف	 

نسخة بطــــــــــــاقة التعريــــــــــف الوطنيــــة او جواز السفر	 

مرفقــة 	  المطلوبــة  الشهـــــــــــــــادة  أو  المؤهــل  مــن  نســخة 
التكويــن. المســار  نقــاط  بكشــف 

 بطاقــة معلومــات تمــئ مــن طــرف المرتشــح، تحمــل مــن 	 
.DGFP .www ( الموقــع االلكــرتوين اخلــاص بالوظيفــة العموميــة

)dz.gov

شــهادة العمــل الــي تثبــت األقدميــة المهنيــة للمرتشــح يف 	 
االختصــاص ينبغــي أن تكــون هــذه الشــهادات مــؤرش عليهــا مــن  
طــرف هيئــة الضمــان االجتماعــي، بالنســبة لألقدميــة المكتســبة 

يف القطــاع اخلــاص.

 شــهادة تثبــت مــدة العمــل المــؤدى مــن طــرف المرتشــح، 	 
ــازي اإلدمــاج المهــي و االجتماعــي للشــباب حامــي  يف إطــار جه
الشــهادات، مــع توضيــح المنصــب المشــغول، عنــد االقتضــاء.

يتعــن عــىل المرتشــحن المقبولــن نهائيــا، قبــل تعيينهــم 

ــم  ــتكمال ملفاته ــا اس ــح له ــب المرتش ــب أو المناص يف الرت

ــيما:  ــق األخرى،الس ــة بكافةالوثائ اإلداري

شهادة الميالد رقم 13.	 

الشهادات الطبية )الصدرية و العامة(.	 

صورتان )02( شمسيتان.	 

نســخة مــن الوثيقــة الــي تثبــت الوضعية إزاء اخلدمــة الوطنية، 	 
مصــادق عــىل مطابقتهــا لألصــل، مــن قبــل المؤسســة أو اإلدارة 

المنظمة للمســابقة.

أي وثيقــة تثبــت متابعــة المرتشــح تكوينــا أعــىل مــن مســتوى 	 
الشــهادة المطلوبــة يف التخصــص، عنــد االقتضــاء.

مــن 	  المنجــزة  الدراســات  و  األشغـــــــــــــال  تثبــت  وثيقــة  أي 
االقتضــاء. عنــد  التخصــص،  يف  المرتشــح  طــرف 

* يتــم تقييــم و انتقــاء المرتشــحين يف المســابقات عــىل 

أســاس الشــهادة عــىل ضــوء المعايــر اآلتيــة :

 مالئمــة مؤهــالت تكويــن المرتشــح مــع متطلبــات الرتبــة 	 
المــراد االلتحــاق بهــا )0 إىل 5 نقــاط(

الشــهادة 	  أو  المؤهــل  مــن  أعــىل  مســتوى  تكويـــــــــــــــــــــــن 
نقــاط(   2 إىل  المســابقة)0  يف  للمشـــــــــــــاركة  المطلوبــني 

األشغال و الدراسات المنجزة، عند االقتضاء )0 إىل 2 نقاط(	 

المرتشــح 	  قبــل  مــن  المكتســبة  المهنيـــــــــــــــــــــــة  اخلــرة 
طبيعــة                                                                                    أو  النشــاط  قطــاع  كان  مهمــا  التخصــص  يف 

نقــاط(   6 إىل   0( المشــغول  المنصــب 

تاريخ احلصول عىل الشهادة )0 إىل 2 نقاط(	 

نتائــج المقابلــة مــع جلنــة االنتقــاء المنصــوص عليهــا يف المــادة 	 
18 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 12- 194)0 إىل 3 نقــاط(

للمشــاركة  مقبولــن  الغــري  للمرشــحن  يمكــن  مالحظــة: 
الوطنيــة  الوكالــة  لــدى  طعنــا  يقدمــوا  أن  المســابقة  يف 
للقطاعــات المحفوظــة مصلحــة المســتخدمن و التكويــن 
الــي يجــب عليهــا البــت يف هــذا الطعــن والــرد عــى المعنيــن 
ــخ إجــراء  ــام عمــل عــى األقــل مــن تاري ــل خمســة )05( أي قب

المســابقة.

ترســل أو تــودع الملفــات الرتشــح يف مــدة أقصاهــا خمســة 
عــر يــوم عمــل )15( ابتــداء مــن أول صــدور اإلعــان يف 
العنــوان  إىل   )  2022 أكتوبــر   06 يــوم   ( الوطنيــة  اجلرائــد 

التــايل :   

  
الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة

17 شارع احلاج عمر
 القصبة  )اجلزائر(


