
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم                                                     وزارة التربية الوطنية                                   

 الغـــــــــــــــــــــــــــب

 الخاصة بالتربية الوطنية كسالاألبعض لاللتحاق بمسابقة عن فتح وزارة التربية الوطنية  علنت
 نمط التوظيف عدد المناصب شروط المشاركة الرتبة أو السلك

 مقتصد

 شهادة الليسانس في المحاسبة، فرع المحاسبة، بكل تخصصاته،

1299 

مسابقة على 

أساس 

 االختبارات

 شهادة الليسانس في العلوم التجارية، فرع العلوم التجارية، بكل تخصصاته،

 شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية، فرع العلوم االقتصادية، بكل تخصصاته،

 شهادة الليسانس في العلوم المالية، فرع العلوم المالية، بكل تخصصاته،

علوم التسيير، بكل تخصصاته، شهادة الليسانس في علوم التسيير، فرع  

شهادة الليسانس في العلوم القانونية واإلدارية، فرع العلوم القانونية واإلدارية، بكل 

 تخصصاته.

 نائب مقتصد

 للمترشحين الحاصلين على أربع سداسيات كاملة على األقل من التعليم العالي في:

871 

مسابقة على 

أساس 

 االختبارات

 فرع المحاسبة،المحاسبة، 

 العلوم االقتصادية، فرع العلوم االقتصادية،

 العلوم التجارية، فرع العلوم التجارية،

 العلوم المالية، فرع العلوم المالية،

 علوم التسيير، فرع علوم التسيير،

 العلوم القانونية واإلدارية، فرع العلوم القانونية واإلدارية.

مستشار التوجيه 

واإلرشاد المدرسي 

 والمهني 

 شهادة الليسانس في علوم التربية فرع علوم التربية، بكل تخصصاته،

666 

مسابقة على 

أساس 

 الشهادات

 شهادة الليسانس في علم النفس فرع علم النفس، بكل تخصصاته،

 شهادة الليسانس في علم االجتماع فرع علم االجتماع، بكل تخصصاته.

ملحق رئيسي 

 بالمخبر 

شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في البيولوجيا، فرع 

 البيولوجيا،

888 

مسابقة على 

أساس 

 الشهادات

شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في البيوكيمياء، فرع 

 البيوكيمياء،

 سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الكيمياء، فرع الكيمياء، شهادة تقني

شهادة تقني سام أو شهادة  الدراسات الجامعية التطبيقية في اإللكترونيك، فرع 

 اإللكترونيك،

شهادة تقني سام أو شهادة  الدراسات الجامعية التطبيقية في اإللكتروتقني، فرع 

 اإللكتروتقني،

 شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الكهرباء، فرع الكهرباء،

 شهادة تقني سام في الميكانيك واإللكتروميكانيك، فرع الميكانيك واإللكتروميكانيك.

 

 المطلوبة المؤهل أو الشهادة المطلوبة( من 01نسخة ) -،( من بطاقة التعريف الوطنية01نسخة ) -طلب خطي ،- يجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية:
يتم حسب المسابقة، ات أو الشهاداتخاصة بالمسابقة على أساس االختباراستمارة معلومات  -،علق بالمسار الدراسي أو التكوينيالتي تكون مرفقة بكشف النقاط المت

 .تحمل من موقع االنترنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية وموقع وزارة التربية الوطنية ملؤها من طرف المترشح
( طبق  األصل من شهادة إثبات وضعية 01نسخة )-يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين إتمام ملفاتهم اإلدارية  بالوثائق اآلتية:

( 2شهادتان )-مستخرج شهادة الميالد،-شهادة اإلقامة، -( من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول،01مستخرج )-لوطنية، مصادق عليها،المترشح تجاه الخدمة ا
ت شهادة تثب-( شمسيتان،02صورتان )-طبيتان )الطب العام وطب األمراض الصدرية مسلمتان من طبيب مختص( تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،

شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف -شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص،-صفة ابن أو أرملة شهيد، عند االقتضاء.
وثيقة تثبت تكوينا مكمال أعلى من -القتضاء،المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز اإلدماج المهني و االجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد أو مستخلف، عند ا

وثيقة تثبت األعمال أو الدراسات المنجزة من طرف  المترشح في التخصص، -الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند االقتضاء،
 .وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند االقتضاء،-لمترشح في دفعته، عند االقتضاء،وثيقة تثبت تفوق ا-شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،-عند االقتضاء،

 
( خالل 01تودع الملفات من طرف المعني شخصيا على مستوى مديرية التربية للوالية التي بها مناصب مفتوحة )وفقا للملحق رقم  فترة التسجيالت وإيداع الملفات:

بالتسجيل يتضمن  يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة، يسلم للمترشح عند إيداع ملفه وصل استالم ممضيا من قبل المترشح ومن قبل الموظف المكلف 15
 إثبات الوثائق المودعة في الملف وتاريخ إجراء المقابلة ومكانها وآجال الطعن.

 
 هم تقديم طعن على مستوى مكتب التسجيل لمديرية التربية المعنية مباشرة أثناء إيداع الملف.يمكن للمترشحين الذين رفضت ملفات الطعون:

 .26/11/2015 لبت في الطعون وتبليغ المقبولين قبل: تجتمع لجنة الطعون لاجتماع لجنة الطعون

 .12/2015/ 03  بالنسبة للمسابقة على أساس االختبارات: تاريخ إجراء االختبارات الكتابية

  .12/2015/ 03  :المقابلة بالنسبة للمسابقة على أساس الشهاداتتاريخ إجراء 

 

  :  مالحظة
 ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت.-
 .ال تقبل إال شهادات النجاح النهائية أو المؤقتة-

 .28/08/2000المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في يدفع كل مترشح حقوق المشاركة   : حقوق التسجيل

 
 نائب مقتصد تشمل:و مقتصدمسابقة على أساس االختبارات لاللتحاق لرتب االختبارات الكتابية 

 ،3ساعات، المعامل  3اختبار في )القانون اإلداري أو المحاسبة العمومية( والمالية العامة، المدة  -1

 .2(، المعامل 2في الثقافة العامة، المدة ساعتان ) اختبار -2

 

 

 

 

 



 

 : توزيع المناصب المفتوحة حسب الواليات1ملحق 

 نائب مقتصد مقتصد مديرية التربية
مستشار التوجيه واالرشاد 

 المدرسي والمهني
ملحق رئيسي 

 بالمخبر

 0 14 25 16 أدرار

 57 19 7 30 الشلف

 24 13 16 28 األغواط

 24 15 15 40 البواقيأم 

 32 12 25 54 باتنة

 0 27 44 30 بجاية

 31 3 14 12 بسكرة

 1 8 6 19 بشار

 0 20 0 10 البليدة

 24 12 22 13 البويرة

 9 5 12 25 تمنراست

 21 13 26 15 تبسة

 0 16 16 32 تلمسان

 11 17 34 30 تيارت

 43 21 49 62 تيزي وزو

 21 9 21 20 الجزائر ش

 19 6 35 16 الجزائر و

 20 16 6 33 الجزائر غ

 20 18 6 23 الجلفة

 12 10 25 28 جيجل

 37 31 21 50 سطيف

 14 11 12 29 سعيدة

 29 10 11 45 سكيكدة

 0 15 2 25 سيدي بلعباس

 2 13 16 18 عنابة

 27 11 20 15 قالمة

 0 25 19 33 قسنطينة

 34 16 62 30 المدية

 24 10 11 27 مستغانم

 20 18 21 27 المسيلة

 0 18 28 15 معسكر

 23 13 21 25 ورقلة

 45 24 43 27 وهران

 13 10 13 22 البيض

 6 6 4 10 إليزي

 31 12 4 56 ب بوعريريج

 31 16 13 38 بومرداس

 15 11 8 22 الطارف

 0 4 4 1 تندوف

 8 6 11 16 تيسمسيلت

 18 19 54 53 الوادي

 0 14 11 28 خنشلة

 22 11 11 25 أهراسسوق 

 14 7 10 3 تيبازة

 18 11 14 40 ميلة

 28 14 3 12 عين الدفلى

 16 8 5 14 النعامة

 8 8 3 12 عين تموشنت

 16 6 3 18 غرداية

 20 14 9 27 غليزان

 888 666 871 1299 المجموع

  

 

 



 


