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 . الرتبية، لفائدة مديرايت مستشار الرتبية، رتبة مستشاري الرتبيةلك لاللتحاق بس امتحان مهينفـتح 

 مستشار الرتبية للمرتشحني املنتمني إىل رتب:ة ـاق برتبـلاللتح املهين انـاالمتح يفتح

 ،الصفة هبذه الفعلية ةـاخلدم من سنوات( 5) مخس يثبتون الذين ،املتوسطأساتذة التعليم  -
 ،الصفة هبذه الفعلية ةـاخلدم من سنوات( 7) سبع يثبتون الذيناملشرفون الرئيسيون للرتبية،  -
 ،الصفة هبذه الفعلية ةـاخلدم من سنوات( 7) سبع يثبتون الذين أساتذة التعليم األساسي، -

اإللصــاق،   أمـــا ن  اتريـــ ابتــدام مــن  يــوع عمـــ  (15) خمسة عشــربــــ املهــين االمتحــانالتســـتيالت    آجــ حيــد  
 .العم 

 االختبارات التالية: املهين االمتحان شم ي

 ،3 املعام  ساعات، 3 املدة ،ذو طابع إ اري أو حترير إ اري اختبار -1
 ،2 املعام  ساعات، 3 املدة ،  علوع الرتبية اختبار -2

   أحد االختبارات الكتابية تعد إقصائية. 20من  5   عالمة تق  عن 

، تقدمي طعن لدى السلطة اليت هلا صالحية التعيني اليت املهين االمتحانإبمكان املرتشحني غري املقبولني للمشار ة   
( أايع عم  على األقـ  من اتري  إجرام 5جيب عليها البت   هذا الطعن والر  على املعنيني قب  مخسة )

 .املهين االمتحان
                                                                            

  



 جدول توزيع المناصب المالية الشاغرة المخصصة لاللتحاق

 مستشار التربيةرتبة : ب

 

 المناصب المفتوحة مديرية التربية الرقم التسلسلي

 13 أدرار 1
 10 الشلف 2
 13 األغواط 3
 10 باتنة 4
 14 بجاية 5
 18 بسكرة 6
 2 تمنراست 7
 10 تبسة 8
 39 تلمسان 9

 10 تيارت 10
 17 تيزي وزو 11
 8 الجزائر غرب 12
 8 الجلفة 13
 31 جيجل 14
 38 سطيف 15
 13 سعيدة 16
 23 سكيكدة 17
 9 سيدي بلعباس 18
 47 عنابة 19
 9 قالمة 20
 8 قسنطينة 21
 7 المدية 22
 11 مستغانم 23
 25 معسكر 24
 13 ورقلة 25
 14 وهران 26
 12 البيض 27
 4 اليزي 28
 18 برج بوعريريج 29
 7 بومرداس 30
 8 الطارف 31
 2 تندوف 32
 6 تيسمسيلت 33
 34 الوادي 34
 34 خنشلة 35
 20 سوق أهراس 36
 13 تيبازة 37
 9 ميلة 38
 13 عين الدفلى 39
 10 النعامة 40
 8 عين تموشنت 41
 9 غرداية 42

 627 المجموع

 
 


