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الهيئة الىطنية لالتصبالت 

 (إدارة الشؤون اإلدارية والمبلية)

 

 1بـــــــــالغ 

 

: حسب البياهاث الخاليت( 01)مخصسفين وجلني سامي ( 03)أو الشفاهي الهخداب ثالثت /حعتزم الهيئت الىطىيت لالجصاالث جىظيم مىاظساث خازجيت باالخخباز الكخابي و

 

الخطة املطلوبة املرجع 

عذد الخطط 

املراد 

جسذيذها 

الوثائق املطلوبة شروط املشاركة 
ثاريخ غلق قائمة 

الترشحات 

CR/INTT/01/2019 

مخصسف 

اخخصاص 

 محاسبت

(02( 

جفخح املىاظسة للمترشحين 

املحسشيً على شهادة ألاسخاذًت 

أو الشهادة الىطىيت لألجاشة 

ألاساسيت أو الخطبيليت أو شهادة 

معادلت في الاخخصاص املطلىب 

. (املحاسبت)

 مطلب جسشح. 

 سيرة ذاجيتمفصلت للمترشح. 

 وسخت مً بطاكت الخعسيف الىطىيت. 

  وسخ مطابلت لألصل مً الشهاداث العلميت بما

في ذلك الباكالىزيا مصحىبت بلساز معادلت 

 .ألاجىبيت. باليسبت للشهاداث

  وسخ مطابلت لألصل مً بطاكاث ألاعداد

 .الجامعيت

  وسخ مً الشهاداث املخعللت بالتربصاث

الخكىيييت غير املىدزجت ضمً السىىاث 

 

 2019 أوت 30

مخصسف 

اخخصاص ماليت 
(01( 

جفخح املىاظسة للمترشحين 

املحسشيً على شهادة ألاسخاذًت 

أو الشهادة الىطىيت لألجاشة 

ألاساسيت أو الخطبيليت أو شهادة 

معادلت في الاخخصاص املطلىب  
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 .الدزاسيت وشهائد الخبرة ان وجدث. (املاليت)

  أو وصل إًداع3بطاكت عدد . 

 

سامي  جلني

اخخصاص 

جصميم 

وملخيميدًا 

(01( 

جفخح املىاظسة للمترشحين 

املحسشيً على شهادة جلني سامي 

أو مؤهل جلني سامي أو شهادة 

معادلت في الاخخصاص املطلىب 

مع خبرة  (جصميم وملخيميدًا)

مهىيت ال جلل عً سيخين في 

. الخطت املطلىبت

 :مالحظات

  ًجب على املترشحين الرًً جخىفس فيهم الشسوط املطلىبت للمشازكت في احدي املىاظساث وفم مخطلباث الخطت مثلما هى مىصىص عليه باملالحم املصاحبت املخعللت بجراذاث

ال  (مع ذكس الاخخصاص)مىاظسة خازجيت »: ، أن ًسسلىا ملفاتهم في ظسف مغلم مع الخىصيص على اسم وللب املترشح والعبازة الخاليت (Fiches de poste)الىصف الىظيفي 

س جىوس «جفخح إال مً طسف لجىت املىاظسة د أو بئًداعهم مباشسة لدي مكخب ضبطالهيئت الىطىيت لإلجصاالث بملسها الكائً بىهج الشابيت مىهبليًز ، مسفىكت 1073، عً طسيم البًر

 .بالىثائم املشاز إليها أعاله

  د أو جازيي الدسجيل بمكخب اللبب  ثباث جازيي الىصىو  .ًسفف وجىبا كل مطلب ًصل  عد غلم كائمت الترشحاث ويخم إعخماد خخم البًر

 وفم مخطلباث كل خطت بمكاجيب فسدًتأو الشفاهيت /ًخم اسخدعاء املترشحين الرًً جلبل ملفاتهم الجخياش الاخخبازاث الكخابيت و. 

 ًجب على املترشح أن: 

o ًكىن محسشا على الشهادة املطلىبت في الاخخصاص املحدد بالجدوو املركىز سابلا .
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o ت املترشح لها
ّ
 .ًكىن جىوس ي الجيسيت ومخمخعا بحلىكه املدهيت وأن جخىفس فيه املؤهالث املطلىبت ملمازست الخط

o  سىت في جازيي غلم كائمت الترشحاث40ال ًخجاوش عمسه . 

o  ًجب إزفاق الىثائم السابلت  شهادة جثبذ إهجاش خدماث مدهيت فعليت أو الترسيم بمكاجب  ( سىت40)باليسبت للمترشح الري ججاوش السً اللاهىهيت

 .الدشغيل والعمل املسخلل لم ًمض ي على حسليمها أكثر مً ثالثت أشهس في جازيي خخم الترشحاث

 إذا كاهذ مصحىبت بلساز معادلت 
ّ
مت مً طسف املؤّسساث الجامعّيت الخاّصت إال

ّ
 .ال جلبل الشهاداث ألاجىبيت والشهاداث املسل

 

 : 868 900 71زكم الهاجف - : دائسة املىازد البشسيت –ملصيد مً إلازشاداث الخىاصل مع إدازة الشؤون إلادازيت واملاليت 

 


