
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
 المديرية العامة لألمن الوطني

 2014بعنوان سنة  فظـوـت
 :شبهيين في مختلف األسالك و الرتب حسب الجدول التاليال للمستخدمينلمختلف مصالحها عن طريق المسابقات و اإلختبارات  

 

 
 : امةشعبة اإلدارة الع   

        

 نمط التوظيف مكان التوظيف شروط التوظيف عدد المناصب لرتبةا
 

 .لها أو شهادة معادلة و الترجمة الفوريةفي الترجمة  لماجستيرشهادة ا 3 رئيسي مترجم ترجمان
 

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

 

 رئيسيمتصرف 
8 

 : شهادة معادلة في الميادين التالية أو للتعليم العالي الماجستيرشهادة 
العلوم التجارية ، علوم التسيير ، ،العلوم القانونية و اإلدارية ، العلوم االقتصادية ، العلوم المالية 

، علم النفس ( ماعدا تخصص تربوي )العلوم السياسية و العالقات الدولية ، علم االجتماع 
ال  ، العلوم اإلسالمية تخصص شريعة و تخصص تنظيم و عمل ، علوم اإلعالم و االتص

 .قانون

 

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

 

 .لها أو شهادة معادلة و الترجمة الفوريةشهادة الليسانس في الترجمة  63 مترجم ترجمان
 

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

 

 متصرف 
588 

 : أو شهادة معادلة في الميادين التالية عاليشهادة الليسانس للتعليم ال
العلوم القانونية و اإلدارية ، العلوم االقتصادية ، العلوم المالية العلوم التجارية ، علوم التسيير ، 

، علم النفس ( ماعدا تخصص تربوي )العلوم السياسية و العالقات الدولية ، علم االجتماع 
االتصال  ، العلوم اإلسالمية تخصص شريعة و  تخصص تنظيم و عمل ، علوم اإلعالم و

 .قانون

 
 حسب احتياجات المصالح

مسابقة على أساس 

 الشهادة

 239 ملحق رئيسي لإلدارة
 :شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سامي أو شهادة معادلة في الميادين التالية 

ات اإلقتصادية الدولية ، التجارة الدولية ، التسيير العمومي ، قانون األعمال ، قانون العالق
 .التسويق ، تسيير الموارد البشرية ، علم النفس

 

ة على أساس مسابق حسب احتياجات المصالح
 الشهادة

 41 محاسب إداري رئيسي
 : أو شهادة معادلة في الميادين التاليةشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية 

لمحاسبة و التسيير المالي للمؤسسات،المحاسبة و التسيير، المحاسبة و الضرائب،المحاسبة،ا
 .تسيير المخزونات،شهادة اإلقتصاد و القانونشهادة تقني سامي 

 

ة على أساس مسابق حسب احتياجات المصالح

 الشهادة



 81 ملحق إداري

ن و العاليين في الميادي التكوينمن الدراسة أو ( 20)إتمام بنجاح سنتين + شهادة البكالوريا 
 :التخصصات التالية 

العلوم التجارية ، علوم التسيير ، ،العلوم القانونية و اإلدارية ، العلوم االقتصادية ، العلوم المالية 
العلوم السياسية و العالقات الدولية ، علم االجتماع ، علم النفس، علوم اإلعالم و االتصال ، 

عمال ،قانون العالقات الدولية ، التجارة الدولية ، العلوم اإلسالمية ، التسيير العمومي ، قانون األ
 .التسويق

 

 حسب احتياجات المصالح

ة على أساس مسابق
 الشهادة

 . التحكم في تقنيات المحاسبةأو شهادة  المحاسبةشهادة تقني في  126 محاسب إداري
 

 حسب احتياجات المصالح
مسابقة على أساس 

 الشهادة

 168 عون إدارة رئيسي
النجاح في االمتحان الخاص للدخول إلى الجامعة  بكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادةشهادة ال

 .المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل

 

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

 .كاملة مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي 44 عون إدارة
 

 حسب احتياجات المصالح
أساس مسابقة على 

 اإلختبارات

 .كاملة مستوى السنة األولى من التعليم الثانوي 72 عون مكتب
 

 حسب احتياجات المصالح
مسابقة على أساس 

 اإلختبارات

 .شهادة تقني سامي في األمانة أو شهادة معادلة لها  17 كاتب مديرية رئيسي
 

 حسب احتياجات المصالح
مسابقة على أساس 

 اإلختبارات

 .شهادة تقني في األمانة أو شهادة معادلة لها  24 كاتب مديرية 
 

 حسب احتياجات المصالح
مسابقة على أساس 

 اإلختبارات

 132 عون حفظ البيانات
شهادة الكفاءة المهنية لعون حفظ البيانات أو شهادة السنة األولى ثانوي كاملة باإلضافة إلى 

ل لدى مؤسسة خاصة للتكوين المهني أشهر على األق( 20)تكوين في اإلعالم اآللي مدته ستة 

 .معتمدة

 

مسابقة على أساس  حسب احتياجات المصالح
 اإلختبارات

 .شهادة التحكم المهني في الكتابة أو شهادة معادلة لها 11 كاتب
 

 حسب احتياجات المصالح
مسابقة على أساس 

 اإلختبارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عما  للياإلشعبة 

 
 نمط التوظيف التوظيف مكان شروط التوظيف عدد المناصب لرتبةا

فددددي  رئيسدددديمهنددددد  

 اإلعما  اآللي 
 حسب احتياجات المصالح .لها أو شهادة معادلة في اإلعالم اآللي الماجستيرشهادة  31

ة على أساس مسابق

 الشهادة

مهنددددددد  دولددددددة فددددددي 

 اإلعما  اآللي 
 .لها أو شهادة معادلة شهادة مهندس دولة في اإلعالم اآللي 110

ة على أساس مسابق المصالححسب احتياجات 

 الشهادة

 

تقني سامي فدي اإلعدما  

 اآللي
110 

أو  شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في اإلعالم اآللي أو شهادة تقني سامي في اإلعالم اآللي

 .لها أو شهادة معادلة اإلعالم اآللي للتسيير

 

ة على أساس مسابق حسب احتياجات المصالح

 الشهادة

 عما  اآلليتقني في اإل
 .شهادة تقني في اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها  63

ة على أساس مسابق حسب إحتياجات المصالح

 الشهادة

 

 شعبة التخطيط واإلحصاء
 

 لرتبةا
عدد 

 المناصب
 نمط التوظيف مكان التوظيف شروط التوظيف

فددددي  رئيسدددديمهنددددد  

 اإلحصاء
 .ة معادلة لهااإلحصائيات أو شهادفي  الماجستيرشهادة  3

ة على أساس مسابق حسب احتياجات المصالح

 الشهادة

مهنددددددد  دولددددددة فددددددي 

 اإلحصاء
 .اإلحصائيات أو شهادة معادلة لهاشهادة مهندس دولة في  34

ة على أساس مسابق حسب احتياجات المصالح
 الشهادة

 

 شعبة األرشيف و التوثيق
 

 لرتبةا
عدد 

 المناصب
 نمط التوظيف وظيفمكان الت شروط التوظيف

 

 وثائقي أمين محفوظات

 رئيسي
 .لها أو شهادة معادلة اقتصاد المكتبات في علم  لماجستيرشهادة ا 4

 

ة على أساس مسابق حسب احتياجات المصالح

 الشهادة

 

 .لها أو شهادة معادلة اقتصاد المكتبات شهادة الليسانس في علم  64 وثائقي أمين محفوظات
 

 صالححسب احتياجات الم
ة على أساس مسابق

 الشهادة

مساعد و ثائقي أمين 

 محفوظات
89 

أو شهادة تقني سامي في التوثيق في علم اقتصاد المكتبات شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية 
 .والمحفوظات 

 

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة



 

 شعبة التعليم و الرياضة
 

 لرتبةا
عدد 

 بالمناص
 نمط التوظيف مكان التوظيف شروط التوظيف

 

رئيسي في مستشار 

 الرياضة
1 

نظريااة : الحااائزون علااى شااهادة الماجسااتير أو شااهادة معادلااة لهااا فااي أحااد التخصصااات اآلتيااة

ومنهجيااة التاادريب الرياضااي، علاااوم و تقنيااات األنشااطة البدنياااة و الرياضااية، التربيااة البدنياااة 
 . تكنولوجياتها و تسيير الرياضةوالرياضية، علوم الرياضة و 

 

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

 

 78 مستشار في الرياضة

خريجاو معادااد التكااوين التابعاة لااوبارة الشااباة و الرياضااة الااين يحااوبون شااهادة مستشااار -1

ساانوات و الاااين يثبثااون قباال دخااولهم ( 5)الرياضااة المتوجااة لتكااوين متخصااص لماادة خمااس 
 .مؤسسة، بكالوريا التعليم الثانويال

خريجاو معادااد التكااوين التابعاة لااوبارة الشااباة و الاااين يحاوبون شااهادة مستشااار الرياضااة -0
و الاااين يثبثاون قباال دخااولهم المؤسسااة ليسااانس فااي ( 0)متوجاة لتكااوين متخصااص لماادة ساانتين

 . األنشطة البدنية و الرياضيةالتعليم العالي في التربية البدنية و الرياضية، او في علوم و تقنيات 

 

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

مربي رئيسي لألنشطة 

 البدنية و الرياضية
147 

خريجو معادد التكوين التابعة لوبارة الشباة و الرياضة الاين يحوبون شهادة مرة رئيسي 

و المتحصلون على شهادة  سنوات( 20)لألنشطة البدنية المتوجة لتكوين متخصص لمدة أربع 
 .بكالوريا التعليم الثانوي

خريجو معادد التكوين التابعة لوبارة الشباة و الرياضة الاين يحوبون شهادة مرة رئيسي 
و الاين يثبثون شهادة تقني سامي (  21)لألنشطة البدنية المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة 

  ..في تسيير الرياضة

 

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس سابقم

 الشهادة

مربو األنشطة البدنية 

 والرياضية
112 

خريجي معادد التكوين التابعة لوبارة الشباة و الرياضة الاين يحوبون شهادة مرة لألنشطة 
سنوات و المتحصلون على ( 20)البدنية و الرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة ثالثة 

 .لة لهامستوى الثالثة  الثانوي أو شهادة معاد
خريجي معادد التكوين التابعة لوبارة الشباة و الرياضة الاين يحوبون شهادة مرة لألنشطة 

و الاين يثبثون شهادة مربي (  21)البدنية و الرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة 
  .رياضي

 

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 العمرانالسكن و  شعبة

 

 لرتبةا
عدد 

 المناصب
 نمط التوظيف مكان التوظيف شروط التوظيف

 مهندددددددددد  معمددددددددداري

 رئيسي
 شهادة الماجستير في اإلختصاص أو شهادة معادلة لها 7

ة على أساس مسابق حسب احتياجات المصالح

 الشهادة

فددددي  رئيسدددديمهنددددد  

 السكن و العمران
8 

فرع البناء المدني و الصناعي ، فرع  الهندسة المدنية في  الماجستير أو شهادة معادلة لها شهادة 

فارع  ،مهندس دولة في الجغرافياالهياكل ، فرع الطرق و الشبكات المختلفة ، فرع تقنيات البناء 
المنشاا ت التقنيااة و تجهيااز  شااهادة الماجسااتير فااي، التهيئااة الحضاارية ، فاارع التقنيااات الحضاارية

 .لها البنايات أو شهادة معادلة

 احتياجات المصالححسب 

ة على أساس مسابق
 الشهادة

 مهند  معماري
 .لها شهادة مهندس معماري أو شهادة معادلة 26

ة على أساس مسابق حسب احتياجات المصالح
 الشهادة

مهنددددددد  دولددددددة فددددددي 

 السكن و العمران
11 

، فارع فارع البنااء المادني و الصاناعي ، فارع الهياكال  شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنياة 

، فاارع التهيئااة ،مهناادس دولااة فااي الجغرافيااا الطاارق و الشاابكات المختلفااة ، فاارع تقنيااات البناااء 
،مهناادس دولااة فااي المنشاا ت التقنيااة و تجهيااز البنايااات أو  الحضاارية ، فاارع التقنيااات الحضاارية

 .لها شهادة معادلة

 حسب احتياجات المصالح

ة على أساس مسابق
 الشهادة

 

تقني سدامي فدي السدكن 

 38 و العمران

الطارق و الشابكات المختلفاة ، شاهادة تقناي ساامي فاي التمتيار و التادقيق ، التنظايم و المنهجياة ،ا

رسام إباارابي فااي الهندسااة المعمارياة ، رساام إباارابي فااي الطارق و الشاابكات المختلفااة ، رساام 
ألشغال أو شاهادة لبناءات المعدنية ، العمران ، التجهيزات التقنية ، إدارة اإبرابي في الهياكل ، ا

 .لها معادلة

 

ة على أساس مسابق حسب احتياجات المصالح
 الشهادة

 

تقندددددي فدددددي السدددددكن و 

 العمران
18 

العمران ، التمتير و التادقيق  الطرق و الشبكات المختلفة ، شهادة تقني في الورشة ، الدراسات ،
 .لها أو شهادة معادلة

 

ة على أساس مسابق حسب احتياجات المصالح

 دةالشها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شعبة الموارد المائية

 

 لرتبةا
عدد 

 المناصب
 نمط التوظيف مكان التوظيف شروط التوظيف

في  رئيسيمهند  

 الموارد المائية
1 

التزويد بالمياه الصالحة  :أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التالية  الماجستيرشهادة 

الهيدرولوجيا و الهيدروجيولوجيا للشرة ،التطهير ، الري الحضري ،الهندسة الريفية، 
،الهيدرو تقنية ،الجيوديزيا و الجيوفيزياء ، الجيولوجيا ، علوم الزراعة تخصص الري الفالحي 

و علم التربة ، الهندسة المدنية تخصص بناءات و تهيئة الري ، ميكانيك السوائل 
 . يةمياء الصناعي،الهيدروميكانيك ، اإللكتروتكنيك، كيمياء المياه و الك

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

مهند  دولة في 

 الموارد المائية
11 

التزويد بالمياه الصالحة  :أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التالية  شهادة مهندس دولة 

للشرة ،التطهير ، الري الحضري ،الهندسة الريفية، الهيدرولوجيا و الهيدروجيولوجيا 
رو تقنية ،الجيوديزيا و الجيوفيزياء ، الجيولوجيا ، علوم الزراعة تخصص الري الفالحي ،الهيد

و علم التربة ، الهندسة المدنية تخصص بناءات و تهيئة الري ، ميكانيك السوائل 
 . مياء الصناعيةي،الهيدروميكانيك ، اإللكتروتكنيك، كيمياء المياه و الك

 حسب احتياجات المصالح
أساس ة على مسابق

 الشهادة

 

 شعبة األشغال العمومية

 

 لرتبةا
عدد 

 المناصب
 نمط التوظيف مكان التوظيف شروط التوظيف

مهند  دولة في 

  األشغال العمومية
12 

: األشغال العمومية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التاليةشهادة مهندس دولة في 
الهندسة المدنية تخصص طرق و منشآت فنية ،الهندسة المدنية المتعددة التقنيات ،الجيو تقني ، 

 .تهيئة الساحل، الميكانيك، اإلليكتروميكانيك

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

 

غال األشتقني سامي في 

 العمومية
33 

ألشغال العمومية و المنشآت :تقني سامي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التاليةشهادة 

الفنية، الهندسة المدنية ، الجيو تقني ، الطبوغرافيا، الطرق و شبكات الطرق المختلفة،تسيير 
 ..يكانيكاألشغال العمومية،الممتر مراقب و دراسة األسعار، الميكانيك،اإلليكتروم

 

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

األشغال تقني في 

 العمومية
38 

ألشغال العمومية و المنشآت الفنية، :تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التاليةشهادة 

غال الهندسة المدنية ، الجيو تقني ، الطبوغرافيا، الطرق و شبكات الطرق المختلفة،تسيير األش
 ..العمومية،الممتر مراقب و دراسة األسعار، الميكانيك،اإلليكتروميكانيك

 حسب إحتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

 
 
 
 



 
 

 المواصمات السلكية و الماسلكية شعبة
 

 لرتبةا
عدد 

 المناصب
 شروط التوظيف

مكان 

 التوظيف

نمط 

 التوظيف

مفتش تقني 

 متخصص
10 

في أحد  ادة معادلة و الذين تابعو بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصصشهادة مهندس دولة أو شه

اإلتصاالت السلكية و الالسلكية، اإللكترو تقني، اإللكترونيك، اإلعالم اآللي، صيانة و أمن اإلعالم اآللي، : التخصصات التالية

 .تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصالأنظمة و تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال، علوم و 

حسب احتياجات 

 المصالح

ة على مسابق

 أساس الشهادة

مساعد تقني 

 متخصص 
22 

التكنولوجيا :من التعليم أو التكوين العاليين في أحد التخصصات التالية( 0)شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي و المستوفين بنجاح لسنتين 

ة ، اإللكترونيك ، اإللكترو تقني ، اإلعالم اآللي، و الاين تابعو بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة ، اإلتصاالت السلكية و الالسلكي

سنة على األكثر عند تاريخ إجراء  02سنة على األقل و  01، و البالغ سنهم في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص( 1)واحدة 

 .المسابقة

حسب احتياجات 

 المصالح

ة على مسابق

 أساس الشهادة

 10 عون عامل 
، تجريبية مستوى السنة الثانية ثانوي مستوفاة و المتحصلين على الشهادات أو اإلجازات في الرياضيات أو علوم

 .سنة على األكثر عند تاريخ إجراء المسابقة 05سنة على األقل و  11و البالغ سنهم 

حسب احتياجات 

 المصالح

ة على مسابق

 أساس الشهادة

 

                     الصحة شعبة     
 

 لرتبةا
عدد 

 المناصب
 نمط التوظيف مكان التوظيف شروط التوظيف

 

نفسدددداني فددددي تصددددحي  

التعبيدر اللغدوي للصددحة 

  العمومية

 .شهادة الليسانس في علم النفس ، تخصص تصحيح التعبير اللغوي أو شهادة معترف بمعادلتها 31
 

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

 

نفساني عيادي  للصحة 

 العمومية 
  .معادلتهابشهادة الليسانس في علم النفس تخصص عيادي  أو شهادة معترف  13

 

 حسب احتياجات المصالح
ة على أساس مسابق

 الشهادة

للصدددددحة  طبيدددددب عدددددا 

 العمومية
 حسب احتياجات المصالح .معادلتهابمعترف  في الطب أو شهادة   هاالدكتورشهادة  176

ة على أساس مسابق

 الشهادة

عددددددا  جدددددراا أسددددددنان 

 للصحة العمومية
 حسب احتياجات المصالح .معادلتهابمعترف شهادة جراح أسنان أو شهادة  73

ة على أساس مسابق

 الشهادة



صدددديدلي عددددا  للصددددحة 

 العمومية
   .معادلتهابمعترف أو شهادة  صيدليشهادة  31

 

ممددددددددار  أ صددددددددائي 

 مساعد
 .معادلتهابمعترف أو شهادة  (( DEMS المتخصصة    شهادة الدراسات الطبية 100

 

 حسب احتياجات المصالح
على أساس  توظيف

 الشهادة

قابلددددددة فددددددي الصددددددحة 

 ةميالعمو
05 

سنوات في معهد ( 5)شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي و تابعوا تكوينا متخصصا لمدة خمس 

 وطني للتكوين العالي للقابالت
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  يفتوظ

 الشهادة

عدددون رعايدددة األطفدددال 

 للصحة العمومية
31 

في مؤسسات ( 20)مستوى السنة الثالثة ثانوي و تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين 

 .التكوين التابعة للوبارة المكلفة بالصحة
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف

 الشهادة

مخبددددددددددري للصددددددددددحة 

 العمومية
05 

كالوريا للتعليم الثانوي و شهادات المعادد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبيين ، شهادة الب
 الشعبة الطبية التقنية ، إختصاص مخبر

 حسب احتياجات المصالح
على أساس  توظيف

 الشهادة

مشغل أجهدةة التصدوير 

 الطبي للصحة العمومية
11 

طنية للتكوين العالي شبه الطبي ، الشعبة شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي و شهادات المعادد الو
 الطبية التقنية ، إختصاص التصوير الطبي

 حسب احتياجات المصالح
على أساس  توظيف

 الشهادة

ممددددددددددر  للصددددددددددحة 

 العمومية
191 

شهادة البكالوريا للتعليم العالي الاين تحصلوا على شهادات المعادد الوطنية للتكوين العالي شبه 

 ، تخصص العالجات العامة الطبي ، شعبة العالج
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف

 الشهادة

مختتتتتتص عتتتتتي العتتتتت   
الطبيعتتتتي و الفيزيتتتتائي 

 للصحة العمومية
15 

شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي و شهادات المعادد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة 

 .بيعي و فيزيائيإعادة الت ديل و إعادة التكييف ، إختصاص عالج ط

 

 حسب احتياجات المصالح
على أساس  توظيف

 الشهادة

التمتتتتتري   مستتتتاعد
 311 للصحة العمومية

ثانوي و تابعوا تكوينا متخصصا الثالثة من التعليم الللمترشحين الحاصلين على مستوى السنة 

 .بالصحة لمدة سنتين في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة
 مصالححسب احتياجات ال

على أساس  توظيف
 الشهادة

مستتتتتتتتتتاعد جتتتتتتتتتترا  
األستتتتتتتنان للصتتتتتتتحة 

 العمومية

19 
بنجاح تكوينا  ثانوي و تابعواالثالثة من التعليم الللمترشحين الحاصلين على مستوى السنة 

 .في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة( 0)متخصصا لمدة سنتين
 حسب احتياجات المصالح

س على أسا توظيف

 الشهادة

مختتص عتتي التة يتتة 

 31 للصحة العمومية
شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه  شهادة البكالوريا للتعليم العالي الاين تحصلوا على

 .الطبي شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف إختصاص تغذية
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف
 الشهادة

متتتتتتتتتداو  بالعمتتتتتتتتتل 

 30 لعموميةللصحة ا
شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه  شهادة البكالوريا للتعليم العالي الاين تحصلوا على

 .الطبي شعبة التأهيل و إعادة التكييف إختصاص التداوي بالعمل
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف

 الشهادة

متتتتتتتتترم  األستتتتتتتتتنان 
 11 للصحة العمومية

شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه  عليم العالي الاين تحصلوا علىشهادة البكالوريا للت

 .الطبي شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف إختصاص ترميم األسنان
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف

 الشهادة

 حسب احتياجات المصالحشهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه  ين تحصلوا علىشهادة البكالوريا للتعليم العالي الا 30مقتتتتتتتتو  األع تتتتتتتتا  
على أساس  توظيف

 الشهادة



اإلصطناعية للصحة 
 العمومية

 .الطبي شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف إختصاص مقوم األعضاء اإلصطناعية

بصتتتاراتي نظتتتاراتي 
 9 للصحة العمومية

شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه  شهادة البكالوريا للتعليم العالي الاين تحصلوا على

 .الطبي شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف إختصاص بصريات و نظارات
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف
 الشهادة

مقو  البصر للصحة 
 9 العمومية

وين العالي شبه شهادات المعاهد الوطنية للتك شهادة البكالوريا للتعليم العالي الاين تحصلوا على

 .الطبي شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف إختصاص تقويم البصر
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف
 الشهادة

مقتتتتتتتتتو  الحر يتتتتتتتتتة 
النفستتتتتتتية للصتتتتتتتحة 

 العمومية

35 
شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه  شهادة البكالوريا للتعليم العالي الاين تحصلوا على

 .شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف إختصاص تقويم الحركية النفسية الطبي
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف

 الشهادة

مطبب القد  للصتحة 
 35 العمومية

شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه  شهادة البكالوريا للتعليم العالي الاين تحصلوا على

 .و إعادة التكييف إختصاص تطبيب القدمالطبي شعبة إعادة التأهيل 
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف

 الشهادة

مقو  السمع للصحة 
 9 العمومية

شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه  شهادة البكالوريا للتعليم العالي الاين تحصلوا على

 .سمعالطبي شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف إختصاص تقويم ال
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف

 الشهادة

مح ر عي الصتيدلة 
 31 للصحة العمومية

شهادات المعاهد الوطنية للتكوين  شهادة البكالوريا للتعليم العالي الاين تحصلوا على

 العالي شبه الطبي الشعبة الطبية التقنية إختصاص تحضير صيدالني
 حسب احتياجات المصالح

ساس على أ توظيف
 الشهادة

مختتتتتص عتتتتي حفتتتتظ 
الصتتتتتتحة  للصتتتتتتتحة 

 العمومية

53 
على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه شهادة البكالوريا للتعليم العالي الاين تحصلوا 

 .الطبيين الشعبة الطبية التقنية ، إختصاص حفظ الصحة و علم األوبئة
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف
 الشهادة

إجتمتتتتتاعي  مستتتتتاعد
 311 للصحة العمومية

على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه شهادة البكالوريا للتعليم العالي الاين تحصلوا 

 .الطبي ، الشعبة الطبية اإلجتماعية، إختصاص مساعدة إجتماعية
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف

 الشهادة

مساعد طبي للصحة 
 05 العمومية

على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه البكالوريا للتعليم العالي الاين تحصلوا شهادة 

 .الطبي ، الشعبة الطبية اإلجتماعية، إختصاص المساعدة الطبية
 حسب احتياجات المصالح

على أساس  توظيف

 الشهادة

 
 
 
 
 



 

    بيطريينال شعبة     

 

 لرتبةا
عدد 

 المناصب
 نمط التوظيف لتوظيفمكان ا شروط التوظيف

طبيب بيطر  
متخصص من 
 الدرجة األولى

1 
 .شهادة ماجستير في العلوم البيطرية أو شهادة معترفا بمعادلتها

 
 حسب احتياجات المصالح

ة على أساس مسابق
 الشهادة

 حسب احتياجات المصالح .معادلتهابمعترفا شهادة دكتورة في الطب البيطري أو شهادة  55 طبيب بيطري
ة على أساس ابقمس

 الشهادة

 

 :، ينبغي أن يشمل على الوثائق التالية (المصالح الوالئية للموارد البشرية )يودع ملف الترشيح لدى المصالح المحلية للشرطة ـ  1

 

 .طلب خطي للمشاركة -  

 .نسخة طبق األصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية -              

 .أو التكويني، مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين/مصادق عليها  من الشهادة أو المؤهل أو المستوى الدراسي و نسخة طبق األصل   -
 .بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح -              

 

 :تيةيتعين على المترشح المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادة قبل تعيينهم إستكمال الملف بالوثائق األ ـ 2

 .نسخة من الوثيقة التي تثبث وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية مصادق عليها -                
 .شهادة السوابق العدلية، سارية المفعول -                
 شهادة اإلقامة  -                

   . الجنسيةشهادة  -
 .10شهادة الميالد رقم  -                

 (.الطب العام ، والطب األمراض الصدرية ) الشهادات الطبية،  -                
 شهادة عائلية عند اإلقتضاء -                
 .صور شمسية(20)أربع  -                
 .  ظرفان بريديان بطابع بريدي يحمالن عنوان المترشح -                



 
 :الوثائق التاليةب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين على يجبالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة  -1

، مؤشر عليها من قبل ديئة الضمان اإلجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة تثبث األقدمية المهنية للمترشح في اإلختصاصشهادات العمل التي  -

 .في القطاع الخاص 

 كشف النقاط للمسار الدراسي للمترشح  -

 .المترشح تكوين مكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص كل وثيقة تثبت متابعة -

 .كل وثيقة تثبت األشغال و الدراسات المنجزة من قبل المتر شح في نفس تخصصه -

كل شهادة تثبت مدة العمل المؤداة فعليا من طرف المترشح في إطار جهابي اإلدماج المهني أو اإلجتماعي للشباة حاملي الشهادات، و  -

 .لمشغولتوضح المنصب ا

 .يوم إبتداءا من تاريخ اإلشهار عن المسابقات و االختبارات 02يحدد تاريخ اختتام التسجيالت في المسابقات و االختبارات بـ  ـ 1
 

 

 .ال تقبـل الملفـات الغيـر كاملـة مـن قبـل لجنـة االنتقـاء األولـى: مماحظة 

 

 


