
  

 ادليورية اجلزائرية ادلميلراظية امشـبية

وزارة امـدل 
املديرية امـامة نوموارد امبرشيــــة  

داريني  مديرية موػفي كخابة امضبط و الإ
 

 
 

ؿالن ؾن مسابلات ثوػيف   اإ
 

:  نوخوػيف يف امرثب املبينة أ دانهة مسابقثنؼميثـون وزارة امـدل، املديرية امـامة نوموارد امبرشية، ؾن 
 

امخوزيؽ  ؿدد املناضبرشوط الامخحاق منط امخوػيف  امرثبة

 مسابلة ؿىل أ ساس امشيادة  رئييسمذرصف

:   يف امليادين و امخخططات الآثيةاملاجس خري  أ و شيادة مـادةلشيادة 

امـووم املاهوهية و الإدارية أ و احللوق،-   

ؿووم الإؿالم و الإثطال،-   

ادلميوغرافيا،-   

امـووم امطحافية و الإؿالم،-   

امـووم الإكذطادية،-   

امـووم املامية،-   

امـووم امخجارية،-   

ؿووم امدس يري،-   

امـووم امس ياس ية و امـالكات ادلومية،-   

ماؿدا ختطص ؿمل الإجامتع امرتبوي،: ؿمل الإجامتع-   

دارة ضغوط امـمل و ؿمل : ؿمل امنفس-  ختطص امـمل و امخنؼمي أ و اإ

 امنفس امـام، و ؿمل امنفس الإجامتؾي،

 .ختطص رشيـة و كاهون: امـووم الإسالمية- 

 الإدارة املركزية 03



  

ؿالم  همندس رئييس يف الإ

 الآيل

 

. أ و شيادة مـادةل ميايف الإؾــالم الآمـياملاجس خري شيادة   
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ؿالم  همندس دوةل يف الإ

الآيل 
 06 . أ و شيادة مـادةل ميايـلم الآلــيف الإعأ و ماسرت شيادة همندس دوةل 

همندس دوةل يف امسكن            

 و امـمران

:ؿىل شيادة همندس دوةل يف  

  فرع اميندسة املدهية مجيؽ الإخذطاضات،- 1

فرع معران،- 2  

:فرع هتيئة- 3  

. معران و هتيئة حرضية-   

.جس يري املدن و امخمنية املس خدامة-   

كومي- 4 :فرع هتيئة الإ  

دارة اخملاظر امكربى-  .هتيئة الإكومي و اإ  

.هتيئة و متنية املناظق امريفية-   

.خرائعية، ظبوغرافية و هؼام املـوومات اجلغرافية-   

.اخملاظر امعبيـية-   

.هتيئة و معران-   

كومي- 5 :فرع جغرافية و هتيئة الإ  

.هتيئة املدن-   

.هتيئة و معران-   

.هتيئة املناظق امريفية و امخمنية املس خدامة-   

:فرع جس يري امخلنيات احلرضية- 6  
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.الإدارة امبيئية و امخمنية املس خدامة-   

.جس يري املدن-   

دارة اخملاظر امعبيـية يف اموسط احلرضي-  .اإ  

.املدينة و حركة املرور يف املدن-   

.جس يري املدن و امخمنية املس خدامة-   

:فرع هتيئة حرضية- 7  

  :فرع بيئة- 8

دارة امبيئة-  .اإ  

:فرع ؿووم ال رض- 9  

كوميية و امخمنية املس خدامة-  .اههتيئة الإ  

.امبيئة اجلغرافية-   

ىيدروجيوموجيا،-   

.هتيئة الإكومي-   
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 مذرصف 

 :  يف امليادين وامخخططات الآثيةانويساوس أ و شيادة مـادةل ميا شيادة 

امـووم املاهوهية و الإدارية أ و احللوق، - 

ؿووم الإؿالم و الإثطال، - 

ادلميوغرافيا، - 

امـووم امطحافية و الإؿالم، - 

امـووم الإكذطادية، - 

امـووم املامية، - 

امـووم امخجارية، - 

ؿووم امدس يري، - 

 امـووم امس ياس ية و امـالكات ادلومية،- 
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ماؿدا ختطص ؿمل الإجامتع امرتبوي، : ؿمل الإجامتع- 

دارة ضغوط امـمل و ؿمل امنفس امـام، : ؿمل امنفس-  ختطص امـمل و امخنؼمي أ و اإ

و ؿمل امنفس الإجامتؾي، 

 .ختطص رشيـة و كاهون: امـووم الإسالمية- 
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 01 .شيادة همندس مـٌلري أ و شيادة مـادةل ميا همندس مـٌلري

.ميساوس يف امخـومي امـايل  يف  امرتمجة و امرتمجة امفورية أ و شيادة مـادةل ميااشيادة مرتمج حرجٌلن   01 

مساؿد همندس يف 

حطائيات من املس خوى   1الإ

شيادة ادلراسات اجلامـية امخعبيلية املخحطل ؿوهيا ؿىل أ ساس شيادة امباكموراي - 

س نوات من امخـومي امـايل يف الإحطائيات،   (3)و بـد ثالث 

( 3)شيادة ثلين سام املخحطل ؿويو ؿىل أ ساس شيادة امباكموراي و بـد ثالث - 

 .س نوات من امخـومي امـايل يف امخخعيط و الإحطاء

03 

ؿالم  مساؿد همندس يف الإ

  1الآيل من املس خوى 

ادلراسات اجلامـية امخعبيلية أ و شيادة ثلين سام املخحطل ؿوهيا ؿىل أ ساس شيادة 

س نوات من امخـومي امـايل يف الإؿالم الآيل  (3)شيادة امباكموراي و بـد ثالث 

 .نودس يري أ و الإؿالم الآيل

04 

ؿالم الآيل  ثلين سايم يف الإ

شيادة ادلراسات اجلامـية امخعبيلية املسومة من ظرف جامـة امخكوين املخواضل - 

يف الإؿالم الآيل، 

شيادة ثلين سام يف الإؿالم الآيل، - 

شيادة مربمج حمول املسومة من ظرف املؤسسة اموظنية ل هؼمة الإؿالم الآيل، - 

شيادة ثلين سام يف امش باكت و ال هؼمة املـووماثية، - 

. شيادة ثلين سام يف ضياهة جتيزيات احلاسوب- 
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داري رئييس  حماسب اإ

شيادة ادلراسات اجلامـية امخعبيلية املسومة من ظرف جامـة امخكوين املخواضل - 

يف احملاس بة أ و يف احملاس بة و امدس يري املايل نومؤسسات أ و يف احملاس بة و امدس يري 

أ و يف احملاس بة و املامية، 

شيادة ثلين سام يف جس يري اخملزوانت أ و يف احملاس بة أ و يف احملاس بة و امدس يري          - 

أ و يف احملاس بة و املامية،  

 .شيادة الإكذطاد و املاهون- 
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دارة  موحق رئييس مالإ

     شيادة ادلراسات اجلامـية امخعبيلية املسومة من ظرف جامـة امخكوين املخواضل

: أ و شيادة ثلين سام يف امخخططات الآثية

آيل نودس يري-  ؿالم أ . اإ

كذطاد مؤسسات-  . جس يري و اإ

. احملاس بة و املامية- 

. احملاس بة و امدس يري- 

. املاهون امـلاري- 

. امدس يري امـمويم- 

. كاهون ال ؾٌلل-  

. كاهون امـالكات الإكذطادية ادلومية- 

. جتارة دومية- 

. امدسويق- 

. جس يري املوارد امبرشية- 

 .ؿمل امنفس- 
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 اكثب

شيادة امخحمك امليين أ و امليارة املينية يف امكذابة، - 

شيادة امخحمك امليين أ و امليارة املينية يف ال ماهة، - 

شيادة امخحمك امليين أ و امليارة املينية يف الإؿالم الآيل، - 

شيادة امخحمك امليين أ و امليارة املينية يف ؿامل امليكروموـوماثية، - 

شيادة امخحمك امليني يف الآةل امراكنة، - 

شيادة امخحمك امليين يف اكثب راكن،  - 

شيادة كخاب الإدارة امـامة املسومة من ظرف مراكز امخكوين الإداري، - 

شيادة امخحمك امليين يف خمزتل راكن،  - 

أ شير ؿىل ال كل مذحطل ؿوهيا                   (6)شيادة حكوين يف املكذبية مدثو س خة - 

ؿىل أ ساس شيادة امس نة امثاهية اثهوي اكمةل من مؤسسات حكوينية معومية            

 .أ و خاضة

05 

 الإدارة املركزية

 ؾون حفغ امبياانت

شيادة امكفاءة املينية مـون حفغ امبياانت، - 

أ شير ؿىل ال كل مذحطل ؿوهيا  (6)شيادة حكوين يف الإؿالم الآيل مدثو س خة - 

ؿىل أ ساس شيادة امس نة ال وىل اثهوي اكمةل من مؤسسات حكوينية معومية           

أ و خاضة،  

شيادة امكفاءة املينية ختطص الآةل امراكنة، - 

دراج املـوومات، -  شيادة امكفاءة املينية ختطص ؿامل اإ

شيادة امكفاءة املينية ختطص جحز يف الإؿالم الآيل، - 

شيادة امليارة املينية ختطص ؿامل ؿىل امليكرومـووماثية، - 

شيادة امليارة املينية ختطص ؿامل هجاز الإؿالم الآيل، - 

دراج املـوومات-   .شيادة امليارة املينية ختطص ؿامل اإ
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: جيب أ ن حتخوي موفات امرتحش ؿىل امواثئق امخامية
ظوب خعي، - 

وسخة من بعاكة امخـريف اموظنية،  - 

وسخة من املؤىل أ و امشيادة املعووبة مرفلة بكشف هلاط مسار امخكوين، - 

كامة املرتحش -  كامة ثثبت اإ ، بولية اجلزائرشيادة الإ

-WWW.CONCOURS أ و املوكؽ الإمكرتوين نومديرية امـامة نووػيفة امـمومية  www.mjustice.dzجسحب من املوكؽ الإمكرتوين موزارة امـدل )بعاكة مـوومات متوئ من ظرف املرتحش - 

FONCTIONPUBLIQUE.GOV.DZ) .

كدمية املكدس بة يف املعاع اخلاص، -  شيادات امـمل اميت ثثبت ال كدمية املينية نومرتحش يف الإخذطاص، ينبغي أ ن حكون ىذه امشيادات مؤرش ؿوهيا من ظرف ىيئة امضٌلن الإجامتؾي، ابمنس بة مل 

 

ظار هجازي الإدماج امليين و الإجامتؾي نوش باب حامًل امشيادات، مؽ ثوضيح املنطب املشغول، ؾند الإكذضاء، -  شيادة ثثبت مدة امـمل املؤدى من ظرف املرتحش ، يف اإ

أ ي وثيلة ثثبت مذابـة املرتحش حكوينا أ ؿىل من امشيادة املعووبة يف امخخطص، ؾند الإكذضاء، - 

أ ي وثيلة ثثبت ال شغال و ادلراسات املنجزة من ظرف املرتحش يف امخخطص، ؾند الإكذضاء، - 

. شيادة احلاةل امـائوية ابمنس بة نومرتحشني املزتوجني- 
 

س خكٌلل موفاهتم ابمواثئق امخامية : و يخـني ؿىل امناحجني هنائيا اإ

 ، 07شيادة امليالد رمق - 

زاء اخلدمة اموظنية، -  وسخة من اموثيلة اميت ثثبت اموضـية املاهوهية اإ

، ثثبذان أ ىوية املرتحش مشغل املنطب املعووب( امعب امـام و شيادة ظب ال مراض امطدرية مسومخان من ظرف ظبيب خمخص )(2) شياداتن ظبيذان -
، مشسيذان خبوفية بيضاء (02)ضوراتن - 

ؿالن مبلر يوم معل 15ثودع موفات امرتحش يف أ جل أ كطاه  حرسل أ و *  دارة املركزية موزارة امـدل، ابخداء من اترخي أ ول ورش ميذا الإ ال بيار -  ساحة برئ حامك 08:  اماكئن بـالإ

 .اجلزائر

 

 

 

http://www.concours-fonctionpublique.gov.dz/
http://www.concours-fonctionpublique.gov.dz/
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