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يعلن المعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال عبد الحفيظ بوصوف عن فتح مسابقة للتوظيف في الرتبة
المبينة أدناه:
المناصب

نمط التوظيف

مهندس دولة
لتكنولوجيات
اإلعالم
و االتصال

على أساس الشهادة

شروط االلتحاق

شهادة مهندس دولة لتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال وشهادة الماجستير في:
االتصاالت السلكية والالسلكية ،اإللكترونيك ،
اإلعالم اآللي االنترنيت،الوسائط المتعددة
،شبكات وتكنولوجيات االتصاالت السلكية
والالسلكية  ،االلكترونيك،االتصاالت السلكية
والالسلكية المتطورة،االتصال ،المعالجة
الرقمية ،أنظمة االتصال الرقمي
،االلكترونيك-الميكرو الكترونيك و
االتصاالت السلكية والالسلكية،االتصاالت
السلكية والالسلكية و الشبكات معالجة
المعلومة و األنظمة،صيانة و أمن اإلعالم
اآللي ،أنظمة وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال  ،أنظمة االتصاالت و الشبكات ،
أنظمة االتصاالت الرقمية  ،علوم
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،أنظمة
االعالم و االتصال ،هندسة البرمجيات ،نظام
االعالم اآللي والشبكات،آلية،هندسة
آلية،هندسة كهروبائية و الكترونية.

التخصص المطلوب

االنترنيت (نقطتين)
المعهد

صيانة و أمن اإلعالم اآللي
( نقطتين)

الوطني
لالتصاالت و

نظام االعالم اآللي
والشبكات ( نقطة و نصف)

تكنولوجيات
اإلعالم

باقي التخصصات
(نصف نقطة)

شهادة الماستير في:
 -1ميدان علوم تكنولوجيا في التخصصات
التالية:آلية ،الكترونيك و اتصاالت سلكية
والسلكية،الكترونيك-الكترونيك جزئي،
هندسة إدارة األعمال ،هندسة كهربائية و
إعالم آلي صناعي،هندسة اإلنتاج
اآللي،إنتاجية،بحث الكتروني،هندسة
كهروبائية و الكترونيك-اتصاالت سلكية و
السلكية،كهرباء،إلكترونيك آلية،آلية و إعالم
آلي صناعي،
 -2في ميدان رياضيات و إعالم آلي في
التخصصات التالية:البحث العملياتي-
الموثوقية و تقييم داء الشبكات،إعالم
آلي،رياضيات،هندسة اإلحصاء-نمذجة
ومعالجة بواسطة اإلعالم اآللي
للمعلومات،البحث العملياتي-إدارة المخاطر
في التداول.

 -يجب أن يحتوي ملف الترشيح على الوثائق التالية :

المسابقة على أساس الشهادة:
 طلب خطي للمشاركة مع تحديد الرتبة المراد الترشح لها مع تحديد العنوان الكامل وكذا رقم الهاتف. -نسخة طبق األصل ومصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.

عدد
المناصب
المالية
المفتوحة

مكان
التعييـــن

و االتصال
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 نسخة طبق األصل و مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين. بطاقة المعلومات تملئء من طرف المترشح تحمل من صفحة األنترنيت للوظيفة العمومية " WWW.DGFP.GOV.DZ. شهادة اإلقامة. )01( -صورة شمسية.

يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا  ،قبل تعينهم في الرتب المترشح لها استكمال ملفاتهم اإلدارية بكافة الوثائق األخرى
السيما:
 نسخة طبق األصل مصادق عليها من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية ، شهادة السوابق العدلية ﴿رقم  ﴾3سارية المفعول . شهادة اإلقامة. شهادة الميالد رقم .13 شهاداتان طبيتان ( عام  ،صدرية) صورتان ( )02شمسيتان. شهادة الجنسية. بالنسبة للموظفين فقط ترخيص بالموافقة على المشاركة في المسابقة مؤشر عليها من قبل المستخدم وعد باالستقالة في حالةالنجاح (نسخة أصلية).
 شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية للمترشح في اإلختصاص ،ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرفهيئة الضمان االجتماعي  ،بالنسبة لألقدمية المكتسبة في القطاع الخاص .
-

شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار جهازي اإلدماج المهني و االجتماعي للشباب حاملي الشهادات مع
توضيح المنصب المشغول  ،عند اإلقتضاء وكذا إرفاق نسخة من عقد عمل مصادق عليها .

-

أي وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من مستوى الشهادة المطلوبة في التخصص عند االقتضاء.

-

أي وثيقة تثبت األشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص عند االقتضاء.
 شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين .* تحدد أجال إيداع الملفات ب  15يوم عمل ابتداء من تاريخ أول نشر في الصحافة الوطنية .
* يودع ملف الترشح لدى المعهد الوطني لالتصاالت و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال وهران طريق السانيا وهران
* تجرى المحادثة بالمعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال عبد الحفيظ بوصوف .

مالحظـــة :ال تؤخـــذ بعيــن االعتبــار الملفــــات الناقصـــة أو الغير مصادق عليها من طرف الجهات المختصـــة أو الملفـــات
التي ترســـل إلى المعهد عن طـــريــــق البريـــــد خارج اآلجال.
*طرق الطعن  :يمكن للمترشح الغير مقبول للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة أن يقدم طعنا للسيد مدير المعهد
الوطنـــي لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال عبد الحفيظ بوصوف والتي يجب عليه البث
في هذا الطعن قبل  05أيام عمل على األقل من تاريخ إجراء هذه المسابقة.
معايير التنقيط حسب المنشور رقم / 07م.ع.و.ع المؤرخ في  ، 2011/04/28المتعلق بمعايير االنتقاء في المسابقات على أساس
الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية:
-1مالئمة شعبة اختصاص تكوين المترشحين مع متطلبات الرتبة المراد االلتحاق بها ( من00إلى  05نقاط).
أ -تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد االلتحاق بها (من  00إلى  02نقطتين ):
ب -تقدير الشهادة 00(:إلى 03نقاط) :

-2التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص ( من00إلى  05نقاط).
-3األشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصه ( ،من00إلى 02نقطتين):

-4الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو منصب معادل (من00إلى 04نقاط).
-5المقابلة مع لجنة االنتقاء (من 00إلى  04نقاط).
كل مترشح يتغيب عن المقابلة يقصى تلقائيا من المسابقة.
* يتم الفصل بين المترشحين المتساويين في النقاط عند اإلعالن عن نتائج المسابقة على أساس الشهادة  ،حسب األولوية التالية :
* ذوو حقوق الشهيد (إبن أو إبنة الشهيد)
* األصناف ذات االحتياجات الخاصة (المعوقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد االلتحاق بها)
* سن المترشح (األولوية لألكبر سنا)
* الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أوالد ،متزوج بدون أوالد ،متكفل بعائلة،أعزب)

