
  رشوط التوظیف
  

  :الرشوط العامة لاللت�اق �لوظیفة العموم�ة �ٔوال:

، املتضمن القانون أ�سايس العام �لوظیفة العموم�ة 2006یولیو  15املؤرخ يف  03-06من أ�مر رمق  75نصت املادة 

  :" " ال ميكن ٔ�ن یوظف ٔ�� اكن يف وظیفة معوم�ة ما مل تتوفر ف�ه الرشوط ا�ٓتیة �ىل ٔ�نه

  جزا�ري اجل�س�یةٔ�ن �كون، 

 ٔ�ن �كون ممتتعا حبقوقه املدنیة، 

 املراد �لت�اق هبا ٔ�ال حتمل شهادة سوابقه القضائیة مالحظات ت��اىف وممارسة الوظیفة، 

  عیة قانونیة جتاه اخلدمة الوطنیةٔ�ن �كون يف وض، 

 ة املراد �لت�اق اق �لوظیفاللت�ٔ�ن تتوفر ف�ه رشوط السن والقدرة البدنیة وا�هنیة وكذا املؤهالت املطلوبة ل

 ،هبا

 : حرص املرشع يف نص املادة ٔ��اله التعیني يف الوظائف العموم�ة �ملواطنني و�دمه دون ٔ�نا�متتع �جل�س�یة اجلزا�ریة -1

رشوط  �ري ٔ�نه يف بعض القوانني أ�ساس�یة اخلاصة فٕاهنا تنص �ىل مك�س�بة،�شري ٕاىل ما ٕاذا اكنت اجل�س�یة ٔ�صلیة ٔ�و 

  أ�قدم�ة يف اك�ساب اجل�س�یة اجلزا�ریة �لتعیني يف أ�سالك املدنیة.

ا وجوب �شرتط القانون يف املرتحش �لوظیفة العموم�ة ٔ�ن �كون ممتتعا جبمیع حقوقه املدنیة، وكذ ا�متتع �حلقوق املدنیة: -2

  .�لت�اق هبا قضائیة من املالحظات اليت ت��اىف وممارسة الوظیفة املراد�لو شهادة سوابقه ال

زاء اخلدمة : ال ميكن توظیف ٔ�ي مرتحش ما مل یوحض وضعیته إ �ٔن �كون املرتحش يف وضعیة قانونیة جتاه اخلدمة الوطنیة -3

  . لها ٔ�و مؤد� ن اكن مس�تف�دا من الت�ٔج�ل ٔ�و معف�االوطنیة، حبیث جيب �لیه ٔ�ن یث�ت مبوجب شهادة إ 

قدرة بـ وامل�لتوظیف، احلد أ�دىن �لسن القانونیة السالف ا��ر،  03-06من أ�مر رمق  78: �ددت املادة رشط السن -4

س�نة اكم�، وهيدف املرشع من وراء ذ� ٕاىل حامیة القرص من �س�تغالل من �ة، وضامن حقهم يف ا�متدرس  18

  من �ة ٔ�خرى.

لف االس 03-06من أ�مر رمق  5الفقرة  75: اشرتط املرشع يف نص املادة قة البدنیة ملامرسة الوظیفة�ٔن �متتع املرتحش ��لیا -5

�لو املرتحش �لوظیفة العموم�ة من أ�مراض املعدیة ٔ�و العاهات اجلسدیة ٔ�و العقلیة اليت تعیق ٔ�داءه لعم�، وتعطل �ر ا�

  مصاحل املواطنني �س�ب غیابه املتكرر والناجت عن مرضه.

ى املنصب : وخيتلف مس�توى املؤهل �خ�الف مس�تو شغ� رشط ٕاثبات مس�توى الت�ٔهیل ا�ي یتطلبه املنصب املراد -6

هادات ش "یتوقف �لت�اق �لرتبة �ىل ٕاثبات الت�ٔهیل �  03-06من أ�مر رمق  79املراد شغ�، وهذا ما نصت �لیه املادة 

  ".ٔ�و ٕا�ازات ٔ�و مس�توى �كو�ن



ٔ�ن تضیف رشوًطا ٔ�خرى �راها الزمة لشغل الوظائف العموم�ة، طاملا اكنت هذه ٕالدارة لكن مي هٕاىل ٔ�ن جتدر إالشارة

  سابقا.املذ�ور  03-06 من أ�مر رمق 77 العام، وهوما ٔ�شارت ٕالیه املادة ٔ�و النظامم�عارضة مع القانون  الرشوط �ري

 :�ٔسالك قطاع العدا�لرشوط القانونیة لاللت�اق با �نیا:

 

  :املشرتكةأ�سالك  .1

 جيب �ىل املرتحشني �تلف الرتب التابعة لٔ�سالك املشرتكة اس��فاء الرشوط املنصوص �لهيا يف املرسوم التنف�ذي

املتضمن القانون أ�سايس اخلاص �ملوظفني املنمتني لٔ�سالك املشرتكة يف املؤسسات  2008ینا�ر  19املؤرخ يف  04-08رمق 

، املوافق 1438صفر �ام  2املؤرخ يف  280-16يف املرسوم التنف�ذي رمق العموم�ة، �ٕالضافة ٕاىل ت� الواردة وإالدارات 

ینا�ر س�نة  19املوافق  1429حمرم �ام  11املؤرخ يف  04-08، یعدل و�متم املرسوم التنف�ذي رمق 2016نومفرب س�نة  2

  العموم�ة. يف املؤسسات و إالدارات متني لٔ�سالك املشرتكةو املتضمن القانون أ�سايس اخلاص �ملوظفني املن  2008

  

  التكو�ن  املس�توى ا�رايس و/ �ٔو الشهادات املطلوبة  الرت�ب

  م�رصف رئ�يس
 �دىإ يف  احلا�زون �ىل شهادة املاجس�تري ٔ�و شهادة معاد� لها

  التخصصات املطلوبة
  

  م�رصف حملل
التخصصات  ٕا�دىاسرت ٔ�و شهادة معاد� لها يف املشهادة 

  املطلوبة
  

  م�رصف
التخصصات  ٕا�دىيف  ل�سا�س ٔ�و شهادة معاد� لهاا� شهادة 

  املطلوبة
  

  مسا�د م�رصف

هادة تقين ٔ�و ش  احلا�زون �ىل شهادة ا�راسات اجلامعیة التطبیق�ة
 03د بعالباكلور� و  شهادة املتحصل �لهيا �ىل ٔ�ساس سام

و �ٔ التخصصات املطلوبة  ى�ديف إ س�نوات من التعلمي العايل 
  شهادة معاد� لها 

  

  ملحق رئ�يس لٕالدارة
لمة من املساحلا�زون �ىل شهادة ا�راسات اجلامعیة التطبیق�ة 

 ى�دإ يف  شهادة تقين سامٔ�و  �امعة التكو�ن املتواصلطرف 
   امشهادة معاد� هل ٔ�واملطلوبة التخصصات 

  

  ملحق إالدارة

 الن�اح يف �م��ان ٔ�و شهادةاحلا�زون �ىل شهادة الباكلور� 
اح ا��ن ٔ�متوا بن�امعة التكو�ن املتواصل ��خول جل اخلاص

 ٕا�دىمن ا�راسة ٔ�و التكو�ن العالیني يف  )02( س�ن�ني
  املطلوبة ٔ�و الفروع التخصصات

�كو�ن حتضريي 
 ٔ�شهر 03ملدة 

  �الل فرتة الرتبص



  أ�وىل من التعلمي الثانوي اكم� مس�توى الس�نة  عون مك�ب
�كو�ن حتضريي 

 ٔ�شهر 03ملدة 
 �الل فرتة الرتبص

  عون ٕادارة رئ�يس
لن�اح التعلمي الثانوي ٔ�و شهادة � باكلور� ال احلا�زون �ىل شهادة 

اجلامعة املسلمة من طرف يف �م��ان اخلاص ��خول ٕاىل 
  �امعة التكو�ن املتواصل

�كو�ن حتضريي 
 ٔ�شهر 03ملدة 

  �الل فرتة الرتبص

  من التعلمي الثانوي اكم� الثالثة الس�نةمس�توى   عون ٕادارة
�كو�ن حتضريي 

 ٔ�شهر 03ملدة 
 �الل فرتة الرتبص

  عون حفظ البیا�ت

ظ  احلا�ز�ن �ىل شهادة الكفاءة املهنیة لعون حفنيمن بني املرتحش
 �دىإ يف  املهارة املهنیةشهادة ٔ�و  الكفاءة املهنیةالبیا�ت ٔ�و 

التخصصات املطلوبة ٔ�و شهادة �كو�ن يف إال�الم ا�ٓيل مدته 
) �ٔشهر �ىل أ�قل م�حصل �لهيا �ىل ٔ�ساس شهادة الس�نة 06(

  معوم�ة �ٔو �اصة �ةوىل �نوي اكم� من مؤسسات �كوی� ا�ٔ 

  

  اكتب مد�ریة رئ�يس

ا�راسات اجلامعیة التطبیق�ة مسلمة من  احلا�زون �ىل شهادة
�دى إ طرف �امعة التكو�ن املتواصل ٔ�و شهادة تقين سام يف 

  ا�ٓتیة:التخصصات 
  أ�مانة، -
  أ�مانة املك�بیة، -
  اكتبة مد�ریة مك�بیة، -
  سكریتاریة املد�ریة، -
  اكتبات رئ�س�یات �لمد�ریة، -
  اكتب طيب، -
  ٔ�مني املد�ریة. -

  

  اكتب مد�ریة

  ات واملؤهالت ا�ٓتیة:شهادال احلا�زون �ىل 
  ،أ�مانة املك�بیةتقين يف أ�مانة ٔ�و شهادة  -
  ،شهادة تقين يف ٔ�مني مك�ب -
سلمة من طرف مراكز التكو�ن امل  نشهادة كتاب رئ�س�یو -

  إالداري

  

  اكتب
و املهارة �ٔ  احلا�ز�ن �ىل شهادة التحمك املهين نيمن بني املرتحش

التخصصات املطلوبة ٔ�و شهادة �كو�ن يف  ٕا�دىاملهنیة يف 
 ) ٔ�شهر �ىل أ�قل م�حصل �لهيا �ىل ٔ�ساس06املك�بیة مدته (

  



معوم�ة  �ةالس�نة الثانیة �نوي اكم� من مؤسسات �كوی�  شهادة
  .ٔ�و �اصة

  حماسب ٕاداري رئ�يس

  الشهادات واملؤهالت ا�ٓتیة:احلا�زون �ىل 
شهادة ا�راسات اجلامعیة التطبیق�ة املسلمة من طرف �امعة  -

التكو�ن املتواصل يف احملاس�بة �ٔو يف احملاس�بة وال�س�یري املايل 
  املالیة،و وال�س�یري ٔ�و يف احملاس�بة �لمؤسسات ٔ�و يف احملاس�بة 

و يف �ٔ يف �س�یري ا�زو�ت ٔ�و يف احملاس�بة شهادة تقين سام  -
  احملاس�بة واملالیة،ال�س�یري ٔ�و يف احملاس�بة و 

  .والقانونشهادة �ق�صاد  -
  

  

  حماسب ٕاداري

  الشهادات واملؤهالت ا�ٓتیة:احلا�زون �ىل 
  شهادة تقين يف �س�یري ا�زو�ت، -
شهادة ٕاطار حماسب املسلمة من طرف مركز املؤسسات  -

  واحملاس�يب، ياملشرتكة �لتكو�ن إالدار 
  ،نواب املق�صد�نشهادة تقين ختصص  -
  شهادة تقين ختصص رشاء ومتو�ن، -
شهادة حماسب ٔ�و حماس�بو ا�مو�ات احمللیة املسلمة من طرف  -

  مراكز التكو�ن إالداري،
  شهادة تقين يف احملاس�بة، -
  شهادة التحمك يف تق�یات احملاس�بة. -

  

  رئ�يس�رجامن  –مرتمج 
ة ٔ�و يف الرتمجة ٔ�و الرتمجة الفوری املاجس�ترياحلا�زون �ىل شهادة 

  اشهادة معاد� له
  

  �رجامن م�خصص –مرتمج 
 يف الرتمجة ٔ�و الرتمجة الفوریة ٔ�و املاسرتاحلا�زون �ىل شهادة 

  الهشهادة معاد� 
  

  �رجامن –مرتمج 
احلا�زون �ىل شهادة ا�ل�سا�س يف التعلمي العايل يف الرتمجة 

  معاد� لهاوالرتمجة الفوریة ٔ�و شهادة 
  

�ندس رئ�يس يف (إال�الم 
  ا�ٓيل و�حصائیات)

اجس�تري يف التخصص ٔ�و شهادة معاد� املاحلا�زون �ىل شهادة 
  لها

  

�ندس دو� يف (إال�الم 
  ا�ٓيل و�حصائیات)

اسرت يف امل شهادة احلا�زون �ىل شهادة �ندس دو� ٔ�و
  التخصص ٔ�و شهادة معاد� لها

  

 1مسا�د �ندس مس�توى
يف (إال�الم ا�ٓيل 
  و�حصائیات)

هادة تقين ٔ�و ش  احلا�زون �ىل شهادة ا�راسات اجلامعیة التطبیق�ة
س�نوات من  03املتحصل �لهيا �ىل ٔ�ساس الباكلور� وبعد  سام

  يف التخصص التعلمي العايل
  



 2مسا�د �ندس مس�توى
يف (إال�الم ا�ٓيل 
  و�حصائیات)

    هاالتخصص ٔ�و شهادة معاد� ل احلا�زون �ىل شهادة ا�ل�سا�س يف 

  تقين سام يف �حصائیات

یط التخط يف إالحصاء ٔ�و  احلا�زون �ىل شهادة تقين سام يف
ة من سلمامل  ا�راسات اجلامعیة التطبیق�ةوإالحصاء ٔ�و شهادة 

یط التخط  يف يف إالحصاء ٔ�و �امعة التكو�ن املتواصلطرف 
  .وإالحصاء

  

  تقين سام يف إال�الم ا�ٓيل 

  الشهادات واملؤهالت ا�ٓتیة: احلا�زون �ىل
شهادة ا�راسات اجلامعیة التطبیق�ة املسلمة من طرف �امعة  -
  تكو�ن املتواصل يف إال�الم ا�ٓيل،ال 
  ،إال�الم ا�ٓيلشهادة تقين سام يف  -
شهادة مربمج حملل املسلمة من طرف املؤسسة الوطنیة ٔ�نظمة  -

  الم ا�ٓيل،إال�
  ،يف الش�باكت وأ�نظمة املعلوماتیةشهادة تقين سام  -
  شهادة تقين سام يف صیانة جتهزيات احلاسوب. -

  

  تقين يف إال�الم ا�ٓيل 

  الشهادات واملؤهالت ا�ٓتیة: احلا�زون �ىل
  ٔ�و يف مس�تغل املعلوماتیة، إال�الم ا�ٓيل يف شهادة تقين -
�ل�س�یري املسلمة من طرف مركز  إال�الم ا�ٓيل يف شهادة تقين -

  احملاس�يب،املؤسسات املشرتكة �لتكو�ن إالداري و 
شهادة مربج املسلمة من طرف املؤسسة الوطنیة ٔ�نظمة  -

  إال�الم ا�ٓيل،
  شهادة التعلمي املهين در�ة �نیة يف صیانة ٔ�نظمة إال�الم ا�ٓيل. -

  

  تقين يف إالحصائیات

  الشهادات واملؤهالت ا�ٓتیة: احلا�زون �ىل
  ،يف إالحصاءشهادة تقين  -
من طرف مراكز  والتخطیط املسلمةشهادة ملحقي إالحصاء  -

  .التكو�ن إالداري

  

و�ئقي �ٔمني حمفوظات 
  رئ�يس

احلا�زون �ىل شهادة املاجس�تري يف �مل اق�صاد املك�بات ٔ�و 
  .شهادة معاد� لها

  

و�ئقي �ٔمني حمفوظات 
  حملل

دة يف �مل اق�صاد املك�بات ٔ�و شها املاسرتاحلا�زون �ىل شهادة 
  .معاد� لها

  

  و�ئقي �ٔمني حمفوظات
هادة يف �مل اق�صاد املك�بات ٔ�و ش  �ل�سا�ساحلا�زون �ىل شهادة ا

  .معاد� لها
  



مسا�د و�ئقي �ٔمني 
  حمفوظات رئ�يس

قين تا�راسات اجلامعیة التطبیق�ة ٔ�و شهادة حلا�زون �ىل شهادة ا
) 03سام املتحصل �لهيا �ىل ٔ�ساس شهادة الباكلور� وبعد (
  .س�نوات من التعلمي العايل يف �مل اق�صاد املك�بات

  

مسا�د و�ئقي �ٔمني 
  حمفوظات

  الشهادات واملؤهالت ا�ٓتیة: احلا�زون �ىل
امعة �املسلمة من طرف  شهادة ا�راسات اجلامعیة التطبیق�ة -

  .أ�رش�یفو ٔ�و شهادة تقين سام يف التوثیق  التكو�ن املتواصل
  شهادة تقين سام يف التوثیق واحملفوظات. -

  

  
 :والعمران�لسكن  �ٕالدارة امللكفة اخلاصةالتق�یة أ�سالك  .2

یتضمن القانون  ،2009 یولیو 22 املوافق لـ 1430رجب �ام  29 املؤرخ يف 241-09رمق  تنف�ذيال رسوم امل -

  والعمرانأ�سايس اخلاص �ملوظفني املنمتني لٔ�سالك التق�یة اخلاصة �ٕالدارة امللكفة �لسكن 

  التكو�ن  رشوط التوظیف  الرت�ب

  نالعمرا�ندس رئ�يس يف السكن و 
احلا�زون �ىل شهادة املاجس�تري يف التخصص ٔ�و 

  شهادة معاد� لها.
  

  �ندس دو� يف السكن والعمران

دو� ٔ�و شهادة معاد� يف  �ندس احلا�زون �ىل شهادة
  ا�ٓتیة: ت�خ�صاصإا�دى 

  �ندس دو� يف الهندسة املدنیة: -1

  ع البناء املدين والصناعي،فر  -
  فرع الهیالك، -
  فرع الطرق والش�باكت ا�تلفة، -
  فرع تق�یات البناء. -
  دو� يف اجلغراف�ا: �ندس -2

  فرع ا�هتیئة احلرضیة، -
  فرع التق�یات احلرضیة. -
�ندس دو� يف امل�ش�ٓت التق�یة وجتهزي  -3

  البنا�ت:

  فرع ا�هتیئة احلرضیة، -
  فرع التق�یات احلرضیة. -

  

  �ندس معامري رئ�يس
احلا�زون �ىل شهادة املاجس�تري يف �خ�صاص ٔ�و 

  شهادة معاد� لها
  



  �ندس معامري
 معاد�احلا�زون �ىل شهادة �ندس معامري ٔ�و شهادة 

  لها
  

  تقين سايم يف السكن العمران
ادة تقين سام ٔ�و شهادة معاد� يف شه �ىلاحلا�زون 

  املطلوبة ت�خ�صاصا
  

  تقين يف السكن والعمران
 يفٔ�و شهادة معاد� لها  شهادة تقين احلا�زون �ىل

  .املطلوبة ت�خ�صاصإا�دى 
  

  
  
  :نو املتعاقد .3

ا�ي حيدد �یف�ات  2007س�مترب  29 املوافق لـ 1428رمضان �ام  17 املؤرخ يف 308-07املرسوم الرئايس رمق  -

توظیف أ�عوان املتعاقد�ن وحقوقهم وواج�اهتم والعنارص املشّلكة لروا�هبم والقوا�د املتعلقة ب�س�یريمه وكذا النظام الت�ٔدیيب 

  .املطبق �لهيم

�شك�ل امللف إالداري و�یف�ات ، ا�ي حيدد �2008ٔفریل  07 املوافق لـ �1429ام  ربیع أ�ول 30القرار املؤرخ يف  -

  .تنظمي توظیف أ�عوان املتعاقد�ن وكذا ٕاجراءات إال�الن

  

  منط التوظیف  رشوط التوظیف  الرت�ب

  العامل املهنیني من املس�توى أ�ول
 ن ا��ن یث��ون لیاقة بدنیة ت�ىش وال�شاطورحشامل

  الواجب ممارس�ته
  خ�بار �ينا

  العامل املهنیني من املس�توى الثاين
ن ا��ن یث��ون شهادة التكو�ن املهين ورحشامل

  املتخصص
  اخ�بار �ين

  العامل املهنیني من املس�توى الثالث
ن ا��ن یث��ون شهادة الكفاءة املهنیة ٔ�و شهادة ورحشامل

) 05التكو�ن املهين املتخصص و�ربة �نیة مدهتا (
  تخصصس�نوات �ىل أ�قل يف نفس ال 

  اخ�بار �ين

  العامل املهنیني من املس�توى الرابع
ن ا��ن یث��ون شهادة التحمك املهين ٔ�و شهادة واملرحش

) س�نوات �ىل 05الكفاءة املهنیة و�ربة �نیة مدهتا (
  أ�قل يف نفس التخصص

  اخ�بار �ين

  �ٔعوان اخلدمة من املس�توى أ�ول
ن م ن ا��ن یث��ون مس�توى الس�نة السادسةواملرحش

 نظام قدمي، ٔ�و الس�نة اخلامسة ابتدايئ التعلمي أ�سايس
  نظام �دید.

  اخ�بار �ين



  �ٔعوان اخلدمة من املس�توى الثاين
ن ا��ن یث��ون مس�توى الس�نة التاسعة من واملرحش

التعلمي أ�سايس ٔ�و شهادة التكو�ن املهين املتخصص 
  ذات الص� �ملهام املرتبطة مبنصب الشغل املطلوب

  ر �يناخ�با

  �ٔعوان اخلدمة من املس�توى الثالث

ن ا��ن یث��ون مس�توى الس�نة أ�وىل �نوي ٔ�و واملرحش
شهادة الكفاءة املهنیة ذات الص� �ملهام املرتبطة 
مبنصب الشغل املطلوب ٔ�و شهادة التكو�ن املهين 

) س�نوات 05املتخصص و�ربة �نیة مدهتا مخس (
  �ىل أ�قل يف نفس التخصص

  �يناخ�بار 

  اخ�بار �ين  رخصة س�یاقة الصنف ب �ىل حلا�زوناملرحشون ا  س�یارة من املس�توى أ�ول سائقو

  س�یارة من املس�توى الثاين سائقو
ٔ�و ) وزن ثق�ل(رخصة س�یاقة  �ىل حلا�زونااملرحشون 

  رخصة س�یاقة نقل معويم
  اخ�بار �ين

رة من املس�توى الثالث س�یا وسائق
  ا�رورؤساء احلظ

ة رخصة س�یاقة ویث��ون شهاد �ىل حلا�زونا ناملرحشو
التعلمي أ�ساسـي ٔ�و شهادة التعلمي املتوسط و�ربة �نیة 

س�نوات �ىل أ�قل بصفة سائق  )05مدهتا مخس (
  س�یارة

  اخ�بار �ين

  �ٔعوان الوقایة من املس�توى ا�ٔول
املرحشون ا��ن یث��ون مس�توى الس�نة أ�وىل من 

یة مدهتا املیدان ٔ�و �ربة �ن التعلمي الثانوي و�كوینا يف 
  س�نة وا�دة �ىل أ�قل يف م�صب شغل عون الوقایة

 اخ�بار �ين

  �ٔعوان الوقایة من املس�توى الثاين
ن ا��ن یث��ون مس�توى الس�نة الثالثة من واملرحش

التعلمي الثانوي و�كوینا يف املیدان ٔ�و �ربة �نیة مدهتا 
  وقایة) �ىل أ�قل يف م�صب شغل عون 02س��ان (

 اخ�بار �ين

  احلراس
 ن ا��ن یث��ون لیاقة بدنیة ت�ىش وال�شاطواملرحش

  ممارس�ته الواجب
  اخ�بار �ين

  

  

 

  جيب �ٔن حتتوي ملفات الرتحش �ىل الو�ئق التالیة:

  ،خطيطلب  -

  ،�س�ة من بطاقة التعریف الوطنیة -

 ٕازاء اخلدمة الوطنیة، القانونیة الوضعیة من الوثیقة اليت تث�ت�س�ة  -

  ،التكو�ن من املؤهل ٔ�و الشهادة املطلوبة مرفقة �كشف نقاط مسار�س�ة  -



 جلهة القضائیة املعنیة �لتوظیف،تث�ت ٕاقامة املرتحش �شهادة إالقامة  -

 بطاقة معلومات متٔ� من طرف املرتحش، -

ا �لمرتحش يف �خ�صاص، ی��غي ٔ�ن �كون هذه الشهادات مؤرش �لهي املهنیةأ�قدم�ة تث�ت  اليت عملال اتشهاد -

 من طرف هیئة الضامن �ج�عي، �ل�س�بة لٔ�قدم�ة املك�س�بة يف القطاع اخلاص،

شهادة تث�ت مدة العمل املؤدى من طرف املرتحش، يف ٕاطار �ازي إالدماج املهين و�ج�عي �لش�باب �اميل  -

 املشغول، عند �ق�ضاء،الشهادات، مع توضیح املنصب 

 ٔ�ي وثیقة تث�ت م�ابعة املرتحش �كوینا ٔ��ىل من الشهادة املطلوبة يف التخصص، عند �ق�ضاء، -

 ٔ�ي وثیقة تث�ت أ�شغال وا�راسات املنجزة من طرف املرتحش يف التخصص، عند �ق�ضاء، -

 شهادة احلا� العائلیة �ل�س�بة �لمرتحشني املزتو�ني. -

  ملفاهتم �لو�ئق التالیة: اس�تكاملني هنائیا، الناحج�ىل  ویتعني

 شهادة السوابق العدلیة، ساریة املفعول، -

 ،07شهادة املیالد رمق  -

 ،الشهادات الطبیة -

 .) مشس��ان خبلف�ة بیضاء02ور�ن (ص -


