الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
والية الجزائر

ديوان مؤسسات الشبـاب
إعالن عن توظيف
يعلن ديوان مؤسسات الشباب لوالية الجزائر عن التوظيف ي الرتب التالية:
الرقم

السلك أو الرتبة

عدد املناصب
املالية

01

نفساني عيادي
من الدرجة ٔالاو ى

01

متصرف

04

02
ملحق إدارة رئيﺴ

01

طريقة التوظيف

مسابقة ع ى أساس الشهادة

الشهادة املطلوبة
للم ﺮشح ن الحائزين ع ى شهادة الليسانس ي علم النفس فرع عيادي أو شهادة
معادلة لها .

شهادة الليسانس ي التعليم العا ي ي التخصصات ٔالاتية
 -1العلوم القانونية و ٕالادارية ن علوم ٕالاعالم و الاتصال علوم التسي ﺮ  -2العلوم
مسابقة ع ى أساس الشهادة الاقتصادية ،العلوم املالية العلوم التجارية  -3العلوم السياسية العالقات الدولية ،
علم ٕالاجتماع )ما عدا علم إجتماع تربوي(  -4علم النفس )تخصص العمل و التنظيم ،
العلوم ٕالاسالمية )تخصص الشريعة و القانون
للم ﺮشح ن الذين يثبتون شهادات الجامعية التطبيقية
أو شهادة تق سامي ي امليادين التالية :التسي ﺮ العمومي ،قانون ٔالاعمال قانون
مسابقة ع ى أساس الشهادة العالقات الاقتصادية الدولية ،التجارة الدولية ،التسويق ،تسي ﺮ املوارد البشرية ،علم
النفس

03

ملحق إدارة

04

04
كاتب مديرية

05
06

كاتب

عون إدارة رئيﺴ

07
08
09

عون إدارة
تق

ي ٕالاعالم ٔالا ي

02

مسابقة ع ى أساس
الشهادة

مسابقة ع ى أساس
الشهادة

للم ﺮشح ن الحائزين ع ى شهادة البكالوريا الذين أتموا بنجاح سنت ن) (02من
الدراسة أو التكوين العالي ن ي إحدى امليادين التالية :العلوم القانونية و
ٕالادارية  ،العلوم ٕالاقتصادية ،العلوم املالية  ،العلوم التجارية  ،علوم التسي ﺮ
 ،العلوم السياسية و العالقات الدولية  ،علم ٕالاجتماع ،علم النفس  ،علوم
ٕالاعالم و ٕالاتصال  ،العلوم ٕالاسالمية  ،التسي ﺮ العمومي ،
قانون ٔالاعمال  ،قانون العالقات ٕالاقتصادية الدولية ،التجارة الدولية
التسويق .
للم ﺮشح ن الحائزين ع ى شهادة تق

ي ٔالامانة أو شهادة ي ٔالامانة املكتبية .

02

مسابقة ع ى أساس
الشهادة

للم ﺮشح ن الحائزين ع ى شهادة التحكم امل ي الكتابة أو شهادة السنة
الثانية ثانوي كاملة باإلضافة إ ى تكوين ي النكتبية مدته ستة ) (06أشهر ع ى
ٔالاقل لدى مؤسسة خاصة التكوين امل ممعتمدة

02

مسابقة ع ى أساس
الشهادة

للم ﺮشح ن الحائزون ع ى شهادة بكالوريا التعليم الثانوي
أو شهادة النجاح ي ٕالامتحان الخاص للدخول إ ى الجامعة املسلمة من طرف
جامعة التكوين املتواصل

02

مسابقة ع ى أساس
الشهادة
مسابقة ع ى أساس
الشهادة

02

للم ﺮشح ن االدين يثبتون مستوى الثالثة من التعليم الثانوي كاملة
للم ﺮشح ن الحائزون ع ى شهادة تق

ي ٕالاعالم ٓالا ي أوشهادة معادلة لها.

تكوين ملف
-

طلب خطي
نسخة طبق ٔالاصل مصادق عل ا من بطاقة التعريف الوطنية
نسخة طبق ٔالاصل مصادق عل ا من املؤهل أو الشهادة املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين
بطاقة معلومات تم ئ من طرف امل ﺮشح من املوقع ٕالالك ﺮوني للوظيفة العمومية أو املوقع ٕالالك ﺮوني الخاص بالديوان www.odej-alger.org
شهادات العمل ال تثبت ٔالاقدمية املهنية للم ﺮشح ي الاختصاص و ينب ي أن تكون هذﻩ الشهادات مؤشر عل ا من طرف هيئة الضمان ٕالاجتما ي
 ،بالنسبة لألقدمية املكتسبة ي القطاع الخاص .
شهادة تثبت مدة العمل املؤدى من طرف امل ﺮشح  ،ي إطار جهازي ٕالادماج امل و الاجتما ي للشباب حام ي الشهادات  ،مرفقة بالعقود العمل أو
شهادة عمل محررة من طرف مديرية التشغيل و وكالة التشغيل .
أي وثيقة تثبت متابعة امل ﺮشح تكوينا أع ى من مستوى الشهادة املطلوبة ي التخصص  ،عند الاقتضاء .
شهادة ٕالاقامة
أي وثيقة تثبت ٔالاشغال و الدراسات املنجزة من طرف امل ﺮشح ي التخصص  ،عند الاقتضاء .

توضع امللفات ع ى مستوى ديوان مؤسسات الشباب لوالية الجزائر
 . 17شارع ع ي حريشاد الجزائر الوسطى

 كما حدد آخر أجل إليداع امللفات بـ  15يوم ابتداء من أول صدور لهذا ٕالاعالنتنبيه هام:
كل ملف ناقص أو يصل إ ى الديوان خارج ٓالاجال املحددة ال يؤخذ بع ن اعتبار .

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
والية الجزائر
ديوان مؤسسات الشبـاب
إعالن عن توظيف
يعلن ديوان مؤسسات الشباب لوالية الجزائر عن التوظيف ي الرتب التالية:
الرقم

السلك أو الرتبة

عدد املناصب املالية

01

عامل م من املستوى
ٔالاول

24

طريقة التوظيف

مسابقة ع ى أساس
الانتقاء

الشهادة املطلوبة

كفاءة مهنية تتالءم مع املنصب
املطلوب

شروط املشاركة ي املسابقة:
-

-

طلب خطي
نسخة طبق ٔالاصل للشهادة أو ٕالاجازة أو املستوى الدراﺳ أو التكوي .
شهادة امليالد .
مستخرج من صحيفة السوابق العدلية ) الوثيقة رقم (3
شهادتان طبيتان )طب عام -أمراض صدرية( تثبت تأهيل امل ﺮشح لشغل منصب العمل املقصود
) (02صورتان شمسيتان
نسخة طبق ٔالاصل مصادق عل ا من بطاقة التعريف الوطنية
يجب ع ى امل ﺮشح ن بعد التوظيف إتمام ملفهم بالوثائق التالية :
نسخة طبق ٔالاصل لشهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية
شهادة الجنسية الجزائرية .
شهادة عائلية عند ٕالاقتضاء .
أربعة ) (04صور شمسية
توضع امللفات ع ى مستوى ديوان مؤسسات الشباب لوالية الجزائر

 . 17شارع ع ي حريشاد الجزائر الوسطى
كما حدد آخر أجل إليداع امللفات بـ  20يوم ابتداء من أول صدور لهذا ٕالاعالن.
تنبيه ه ــام :كل ملف ناقص أو يصل إ ى الديوان خارج ٔالاجال املحددة ال يؤخد بع ن اعتبار .

