
 الجمهـىريــت الجشائـزيــت الذًملـزاطيــت الشعـبيــت

 وسارة الخجارة

 لىالًت الجشائز مذًزيت الخجارة 

 ـ إعـالن عـً جـىظيـف ـ

 الخاليت:لىالًت الجشائز عً فخح مطابلاث الخىظيف لاللخحاق بالزجب  مذًزيت الخجارةحعلً 

 

 ميان الخعين شـزوط الخـىظيـف عذد اإلاىاضب الـزجبـت

 20 دش رئيس ي للمع الغشمف

و  ألاغذًت علىم ،جطبيليت بيىهيمياء جطبيليت، امىزو بيىلىجي عً طزيم اإلاطابلت على أضاص الشهادة مً بين اإلاترشحين الحائشيً على شهادة مهىذص دولت في أحذ الخخططاث الخاليت:

 ،الىيمياء أو الىيمياء الطىاعيت)هىذضت الطزائم(،هظافت مزاكبت و مىاهج الخحليل هظافت و مزاكبت اللحىم و ألاضماالطىاعاث الغذائيت و الفالحيت الغذائيت،  الخغذًت،الخىىىلىجيا الغذائيت و 

  أو شهادة معادلت لها. .  ميياهيًو اليىتروجلني( ، الىترو إليىتروهيًآلي(. جىىىلىجيا الطزائم ) إعالمالبيىلىجيا أو علىم الطبيعيت جىىىلىجيا الطزائم ) ،بيى جىىىلىجيا و علم ألامزاع الجشيئيت

 مذًزيت الخجارة

 20 رئيظ محلم رئيس ي للمع الغش

 ألاغذًت علىم ،جطبيليت بيىهيمياء جطبيليت، امىزو بيىلىجي عً طزيم اإلاطابلت على أضاص الشهادة مً بين اإلاترشحين الحائشيً على شهادة ليطاوظ الخعليم العالي في أحذ الخخططاث الخاليت:

بت اللحىم و الطىاعاث الغذائيت و الفالحيت الغذائيت، الىيمياء أو الىيمياء الطىاعيت)هىذضت الطزائم(،هظافت مزاكبت و مىاهج الخحليل هظافت و مزاك ذًت،الخىىىلىجيا الغذائيت و و الخغ

أو شهادة  .و اليىتروجلني( ، الىتروميياهيً إليىتروهيًجىىىلىجيا الطزائم ) ،آلي( إعالمم )البيىلىجيا أو علىم الطبيعيت جىىىلىجيا الطزائ ،بيى جىىىلىجيا و علم ألامزاع الجشيئيت ،ألاضمان

 معادلت لها.

 

 مذًزيت الخجارة

 20 الاكخطادًترئيظ محلم رئيس ي للمىافطت و الخحليلاث 

علىم الدطيير،اإلاحاضبت والجباًت، ، العلىم الاكخطادًت الي في احذ الخخططاث الخاليت :عً طزيم اإلاطابلت على أضاص الشهادة مً بين اإلاترشحين الحائشيً على شهادة ليطاوظ الخعليم الع -

 ، اإلاحاضبت و الدطيير اإلاالي ألاعماٌحطير  ، اكخطاد مالي،(هلىد ماليت وبىىن)اكخطاد وحطير اإلاؤضطاث ،اكخطاد دولي ، جحليل اكخطاد ، ،، اإلاحاضبت ،اإلااليتألاعماٌالعلىم الخجاريت ،كاهىن 

، مزاكبت و  )مىاجمىذ(أعماٌ  إدارة العلىم اللاهىهيت ، الدطىيم ، -اإلاؤضطت ، الدطيير العمىمي داكخطاالخجارة الذوليت ،اكخطاد وجىميت ،اكخطاد جطبيلي ،  -اإلااليتو  للمؤضطاث ، اإلاحاضبت

 أو شهادة معادلت لها .دراضت وبحىر ججاريت -الدطيير اإلاالي للمؤضطاث

 مذًزيت الخجارة

 20 الاكخطادًتمحلم رئيس ي للمىافطت و الخحليلاث 

علىم  العلىم الخجاريت،العلىم الاكخطادًت، عً طزيم اإلاطابلت على أضاص الشهادة مً بين اإلاترشحين الحائشيً على شهادة الذراضاث الجامعيت الخطبيليت في احذ الخخططاث الخاليت : -

، اإلاحاضبت و  ألاعماٌ،هلىد ، ماليت وبىىن ، اكخطاد مالي ،حطير  ياكخطاد وحطير اإلاؤضطاث ،اكخطاد دولي ، جحليل اكخطاد ،اإلااليت ،حاضبت، اإلاألاعماٌالدطيير،اإلاحاضبت والجباًت، كاهىن 

-)مىاجمىذ(أعماٌ  العلىم اللاهىهيت،إدارةالدطىيم ،  -اإلاؤضطت ، الدطيير العمىمي داكخطاالخجارة الذوليت ،اكخطاد وجىميت ،اكخطاد جطبيلي ،  -اإلااليتو الدطيير اإلاالي للمؤضطاث ، اإلاحاضبت 

 أو شهادة معادلت لها دراضت وبحىر ججاريت

 مذًزيت الخجارة

 20 عىن إدارة رئيس ي 
مخحان الخاص للذخىٌ إلى الجامعت اإلاطلمت مً شهادة الىجاح في الا و  شهادة البيالىريا الخعليم الثاهىي  مً بين اإلاترشحين الحائشيً  الشهاداث آلاجيت: ةاإلاطابلت على أضاص الشهاد عً طزيم

 . طزف جامعت الخىىيً اإلاخىاضل
 مذًزيت الخجارة

 20 جلني ضامي في ؤلاعالم آلالي
شـهادة جلنـي ضـام فـي ؤلاعـالم آلالــي أو  ،لـيشـهادة الذراضـاث الجامعيـت الخطبيليـت فـي ؤلاعـالم آلا عـً طزيـم اإلاطـابلت علـى أضــاص الشـهادة مـً بـين اإلاترشـحين الحـائشيً علـى شـهاداث و اإلاـؤهالث آلاجيـت :

 ؤلاعالم آلالي للدطيير
 مذًزيت الخجارة

 : ًخىىن ملف الترشح مً الىزائم الخاليت

ٌ  23)صحيفت ركم  شهادة الطىابم العذليت  5،وسخت مً شهادة إزباث الىغعيت اججاه الخذمت الىطىيت 4، وسخت مً الشهادة أو اإلاؤهل  3ضىرجان شمطيخان،2 طلب خطي للمشارهت ، 0 هشف الىلاط آلخز ضىت مً اإلاطار الخىىيني  7شهادة ؤلاكامت بىالًت الجشائز ، 6، ( ضاريت اإلافعى

   ،أو الذراس ي

 وسخت مً بطاكت الخعزيف الىطىيت. 9.،شهاداث عمل جثبذ الخبرة اإلاهىيت 8

 زائم آلاجيت:ًخعين على اإلاترشح الىاجح نهائيا في اإلاطابلت أضاص الشهادة إجمام ملفه بالى 

 شهادة الجيطيت الجشائزيت، .0

 شهادة عائليت عىذ الاكخػاء،  .0

 شهادجان طبيخان ) طب عام، أمزاع ضذريت(جثبذ كذرة اإلاترشح على شغل الزجبت اإلالطىدة، ـ  .3

 ( ضىر شمطيت.24أربع ) .4

ابخذاء مً جاريخ وشز هذا ؤلاعالن في الجزائذ اليىميت ،ول ملف هاكظ أو جم  إًذاعه بعذ آلاجاٌ اإلاحذدة ال ًىما  15ؤلاشارة أن جاريخ اخخخام الدسجيالث في اإلاطابلت اإلاذهىرة أعاله حذد بـ  ههج العليذ بىكزة ألابيار مع 022جزضل ملفاث اإلاترشحين  إلى مذًزيت الخجارة لىالًت الجشائز 

 ًؤخذ بعين الاعخبار.

 

 

 


