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مديرية الفرعية للتوظيف ال ،االجتماعية الموارد البشرية والنشاط مديري ،ماجوإعادة اإلدة إلدارة السجون ة العامرين المديتعل

 :أدناه الجدول ، حسبالعقابيةمؤسساتها  لفائدةفي الصحة العمومية  في رتبة طبيب عامتوظيف لل مسابقة عن فتح ،والتكوين
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خنشلة،  الوادي، تيندوف، تيسمسيلت، الطارف، رداس،بوم بوعريريج،

 .غليزان غرداية، النعامة، عين الدفلى،تيبازة، 

 :اآلتيةعلى الوثائق التوظيف  لمسابقةالترشح  اتحتوي ملفيجب أن ت

 طلب خطي، -
 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 ،يالتكوينالدراسي أو مسار الب المتعلق نقاطالمرفقة بكشف التي تكون  ،الشهادة المطلوبة لمؤهل أون انسخة م -
لمديرية العامة الخاص باالموقع اإللكتروني  منبعد تحميلها ،من طرف المترشح  يتم ملؤها (2نموذج رقم )ات استمارة معلوم -

  ديرية العامة للوظيفة العموميةملبا أو الموقع الخاص www.dgapr.mjustice.dz:  دارة  السجون  و إعادة اإلدماجإل

  .www.dgfp.gov.dz   أو www.concours-fonction-publique.gov.dz  :اإلصالح اإلداريو

ملفاتهم  بها، إتمام االلتحاقالمراد  بةي الرتف التعيين، قبل التوظيفة في مسابق على المترشحين المقبولين نهائيايجب 

 :بجميع الوثائق اآلتيةاإلدارية 

 ،طبق األصل من وثيقة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنيةنسخة  -
 سارية المفعول، القضائيةالسوابق حيفة مستخرج من ص -
 ،مستخرج من شهادة الميالد -
المترشح لشغل  ةأهليتثبتان ( مسلمة من طرف طبيب مختص الطب العام و طب األمراض الصدرية) (2) شهادتان طبيتان -

 المنصب المطلوب،
 ،شمسيتان( 2)صورتان  -
 .االقتضاءعند  أو أرملة شهيد، إبن شهادة -

 ،على أساس الشهادات ةن في المسابقالمترشحين الناجحي يجب أن تتضمن ملفات ،الوثائق المذكورة أعاله ضافة إلىإ

  :يأتي على الخصوص ما

مرفقة  ،االقتضاءعند  ،الخاصفي القطاع التخصص مترشح في تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل الالعمل التي  شهادات -

 ، المعنية االجتماعينتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان إبشهادة 
 االجتماعي لحاملي وأاإلدماج المهني  جهازب العقود الخاصة في إطار من طرف المترشح تثبت مدة العمل المؤداة شهادة -

 ،االقتضاء دمتعاقد، عنبصفة  الجددالشهادات 
 ،االقتضاءعند  ،التخصص نفس وبة فيهادة المطلأو الش للمؤهل تكوينا مكمالالمترشح  متابعةتثبت وثيقة  -
 ،االقتضاءعند  التخصص،المترشح في  المنجزة من طرفالدراسات  باألعمال أو وثيقة تتعلق -
 ،شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين -
 ،عند االقتضاء وثيقة تثبت أن المترشح هو األول في دفعته، -
 .االقتضاءعند  عاقة المترشح،وثيقة تثبت إ -

http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/


 :ام ــــه

في حالة  األصلي  ترشحين الموظفين،إرفاق الترخيص بالمشاركة في المسابقة و تعهد باالستقالة من المنصببالنسبة للم*  

                           ،                                                                    (ممضيان من طرف الهيئة المستخدمة)النجاح 

  .إرفاق شهادة المعادلةة المطلوبة،المعادلة للشهاد ةبالنسبة للشهاد * 

 :تحديد آجال التسجيالت و إيداع الملفات

لمديرية ل على الموقع اإللكترونيملف الترشح النسخة الرقمية لمع تحميل آن واحد  فيالتوظيف التسجيل لمسابقة تتم عملية 

لى العنوان إ النسخة الورقية للملف رسلتكما يمكن أن  ، mjustice.dzrwww.dgap.رة السجون و إعادة اإلدماج العامة إلدا

إبتداء من تاريخ صدور أول  عمليوم  (01) ثالثين في مدة ال تتجاوزو ذلك  ،رالجزائ-األبيار 1691ديسمبر  11 شارع: التالي

 . في الصحافة المكتوبة إشهار

معنيين  لل اإلسمية مةئاقال كما سيتم نشر بواسطة إستدعاء رسمي، االنتقاءترشحين المقبولين إلجراء عملية يتم إعالم الم -

 ،إلدارة السجون و إعادة اإلدماج للمديرية العامة على الموقع اإللكتروني

التي يجب عليها  ة التعيينالسلطة التي لها صالحيتقديم طعن لدى  ،المقبولين للمشاركة في المسابقة يمكن للمترشحين غير -

 .  المسابقة هذه تاريخ إجراء منعلى األقل أيام عمل (5)ى المعنيين قبل خمسةفي هذا الطعن و الرد عل البت

  ،التكوينية أو المعاهد بالجامعةقبل شهادات نهاية الدراسة ت ال* :اتمالحظـ

     .ك الواردة خارج آجال التسجيالتال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو تل*                


