الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

مجلس الدولة
إعالن عن توظٌف
ٌعلن مجلس الدولة عن فتح مسابقة على أساسا الشهادات لاللتحاق بالتكوٌن المتخصص فً الرتب المبٌنة فً الجدول أدناه.
الرتبة
أمٌن قسم الضبط
أمٌن ضبط
معاون أمٌن
ضبط

نمط المسابقة

شروط االلتحاق

التخصص المطلوب

عدد المناصب

العلوم القانونٌة و اإلدارٌة

05

المترشحون الحائزون على شهادة اللٌسانس فً
التعلٌم العالً تخصص العلوم القانونٌة و اإلدارٌة
مسابقة على أساس أو شهادة معادلة لها
كل التخصصات
المترشحون الحائزون على شهادة البكالورٌا أو
الشهادات
شهادة معادلة لها
المترشحون الذٌن ٌثبتون مستوى الثالثة ثانوي و كل التخصصات
شهادة فً األعمال المكتبٌة أو األمانة مسلمة من
مؤسسة تكوٌن عمومٌة أو مؤسسة تكوٌن معتمدة
ال تقل مدة الحصول علٌها عن ثالثة ( ) 03
أشهر أو شهادة معادلة

11
05

شروط أخرى

مقٌم بوالٌة الجزائر

ٌجب أن ٌحتوي ملف الترشح على الوثائق التالٌةٌ :تعٌن على المترشحٌن الناجحٌن نهائٌا قبل تعٌٌنهم
فً الرتب المراد االلتحاق بها  ،إتمام ملفاتهم
اإلدارٌة بمجموع الوثائق اآلتٌة:
 طلب خطً للمشاركة فً المسابقة نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبةمرفقة بكشف نقاط المسار الدراسً أو
التكوٌن
 استمارة معلومات تعلن تمأل من طرفالمترشح.

-

-

نسخة ( )1من إثبات وضعٌة المترشح اتجاه
الخدمة الوطنٌة
مستخرج ( )1من صحٌفة السوابق القضائٌة
سارٌة المفعول
شهادة اإلقامة
مستخرج من شهادة المٌالد
صورتان ( )2شمسٌتان
شهادتان طبٌتان ( )2من الطب العام و طب
األمراض الصدرٌة مسلمة من طرف طبٌب
مختص تثبتان أهلٌة المترشح لشغل
المنصب
شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن شهٌد عند
االقتضاء.

مالحظات

 تودع أو ترسل ملفات الترشح بمصلحة
الموظفٌن و التكوٌن بمقر مجلس الدولة
الكائن بالطرٌق الوطنً رقم ، 36
شاطوناف األبٌار – الجزائر –
 تارٌخ إختتام تسجٌل ملفات الترشح محدد
ب ٌ 15وم من تارٌخ النشر األول
 ال تؤخذ بعٌن االعتبار الملفات الناقضة أو
تلك الواردة خارج آجال التسجٌالت
 إستمارة المعلومات المشار إلٌها أعاله ٌ ،تم
تحمٌلها من الموقع اإللكترونً للمدٌرٌة
العامة للوظٌفة العمومٌة .
www.dgfp.gov.dz
أو التقرب من مقر مجلس الدولة الستالم نسخة
منها.

