الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
مديرية الموارد البشرية
إعــــــالن عـن توظيــــــف
تعلــن وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عن فتح مسابقات التوظيف لإللتحاق بالرتب المبينة أدناه:

الرتبة

نمط التوظيف

شروط اإللتحاق

التخصص المطلوب

رقم الترتيب

01

مهندس دولة
لتكنولوجيات االعالم
واالتصال

02

مهندس دولة في اإلعالم
اآللي

مسابقـة على
أساس الشهادة

شهادة مهنـــــدس دولة
أو شهادة معادلة لها

مسابقـة على
أساس الشهادة

شهادة مهنـــــدس دولة
أو ماستر في اإلعـــالم
اآللي أو شهـادة معادلـة
لـها.

 اإلتصال ،المعالجة الرقمية  -أنظمة اإلتصال الرقمي  -أنظمة اإلتصاالت الرقمية اإلتصاالت السلكية والالسلكية  -اإللكترونيك  -اإلعالم اآللي  -األنترنت  -الوسائط المتعددة شبكات وتكنولوجيا اإلتصاالت السلكية والالسلكية – اإللكترونيك  ،اإلتصاالت السلكيةوالالسلكية المتطورة  -اإلتصاالت السلكية والالسلكية المتطورة  -اإللكترونيك ،الميكرو
إلكترونيك واإلتصاالت السلكية والالسلكية  -اإلتصاالت السلكية والالسلكية والشبكات
 معالجة المعلومة واألنظمة  -صيانة وأمن اإلعالم اآللي  -أنظمة و تكنولوجيات اإلعالمواإلتصال  -أنظمة اإلتصاالت والشبكات  -علوم وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ،أنظمة
اإلعالم المتصلة  -هندسة البرمجيات  -نظام اإلعالم اآللي والشبكات  -آلية -هندسة اآللية
 هندسة كهربائية وإلكترونية* ميدان علوم وتكنولوجيا - :آلية  -إلكترونيك و إتصاالت سلكية والسلكية – إلكترونيك،
إلكترونيك جزئي  -هندسة إدارة األعمال  -هندسة كهربائية وإعالم آلي صناعي  -هندسة
اإلنتاج اآللي  -إنتاجية  -بحث إلكتروني  -هندسة كهربائية وإلكترونيك ،إتصاالت سلكية
والسلكية  -كهرباء ،إلكترونيك آلية  -آلية وإعالم آلي صناعي
*ميدان رياضيات وإعالم آلي - :البحث العملياتي ،الموثوقية وتقييم أداء الشبكات  -إعالم
آلي  -رياضيات  -هندسة اإلحصاء ،نمذجة ومعالجة بواسطة اإلعالم اآللي للمعلومات
 -البحث العملياتي ،إدارة المخاطر في التداول .

عدد المناصب المالية
المفتوحة

01

01

10

مهندس دولة في
اإلحصاء

10

متصرف

مسابقـة على
أساس الشهادة

مسابقـة على
أساس
الشهادة

شهادة مهنـــــدس دولة
أو ماستر في اإلحصائيات
أو شهـادة معادلـة لـها

شهادة الليسانس في
التعليم العالي أو شهادة
معادلة لها.

01
التخصص األول :العلوم اإلقتصادية ،العلوم المالية
التخصص الثاني :العلوم التجارية ،علوم التسيير
التخصص الثالث :العلوم القانونية واإلدارية
التخصص الرابع :علوم اإلعالم واإلتصال ،ليسانس في علم اإلجتماع ماعدا تخصص علم
اإلجتماع التربوي ،علم النفس تخصص العمل والتنظيم ،ليسانس في العلوم اإلسالمية
تخصص شريعة وقانون ،العلوم السياسية والعالقات الدولية .

الوثـــائق المطلوبـــة للترشّـــح:
*طلب خطي.
*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .
*نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط للمسار الدراسي.
* إستمارة المعلومات تمألء من طرف المترشح.
*شهادة السوابق العدلية (صحيفة رقم  0األصلية ،سارية المفعول،ال تتعدى الثالثة أشهر).

يتعيــن على المترشح الناجـح نهائــيا قي المسابقة إتمام ملفه بالوثائق اآلتية :
*نسخة من شهادة إتبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية.
*شهادة اإلقامة.
* شهادة الميالد رقم .00
*شهادتان طبيتان (،عام وأمراض صدرية للطبيب المتخصص و محلّف) تثبت قدرة المترشح على شغل الرتبة المقصودة.
*صورتان ( )11شمسيتان.
*شهادة العمل التي تثبت األقدمية المهنية للمترشح في اإلختصاص مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان اإلجتماعي بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص.
*شهادة العمل تثبت مدة العمل المؤدى فعليا في إطار جهازي اإلدماج المهني و اإلجتماعي للشباب حاملي الشهادات مع توضيح المنصب المشغول عند اإلقتضاء.
* وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من مستوى الشهادة المطلوبة في التخصص عند اإلقتضاء
أي وثيقة تثبت األشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص عند اإلقتضاء.
*شهادة الجنسية الجزائرية (األصلية).
*شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.
ينبغي أن يودع أو يرسل الملّف إلى وزارة البريد و المواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة  ،مديرية الموارد البشرية 10،شارع كريم بلقاسم ،الجزائر،
أول إعالن في الصحافة الوطنية.
في أجل أقصاه عشرون ( )11يوم اعتبارا من تاريخ صدور ّ
مالحظة * :تمأل اإلستمارة بدقة وبخط واضح مع تجنب األخطاء
* ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت.
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