
الرسمية لــــوزارة الــــشـــؤون الخــارجــيــة والجالية الوطنية بالخارجالنشرة   
 

 

3 

 

م نظييحدد إطار ت،  2021الموافق أول يونيو سنة  1442شوال عام  20قرار مؤرخ في 

سيين دبلوماوان الاألع سالكالتابعة أل الرتب ببعض لاللتحاقالمسابقات واالمتحانات المهنية، 

 والقنصليين.

 إن وزير الشؤون الخارجية؛ 

يونيو سنة  2الموافق  1386صفر عام  12المؤرخ في  145-66بمقتضى المرسوم رقم  -

تهم  والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي 1966

 معدل والمتمم؛الوضعية الموظفين، 

الموافق  1423 عام رمضان 21المؤرخ في  403-02وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 رجية؛المحدد لصالحيات وزارة الشؤون الخاو 2002نوفمبر سنة م26

 24الموافق  1430المؤرخ في أول رجب عام  221-09وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 صليين؛والمتضمن القانون األساسي الخاص باألعوان الدبلوماسيين والقن 2009يونيو سنة 

 يرفبرا 21 الموافق 1442عام  رجب 9المؤرخ في  78-21وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ؛، المعدليين أعضاء الحكومةالمتضمن تعو 2021سنة 

 25ق المواف 1433 جمادى الثانية عام  3المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

ية في الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص المهن 2012أبريل سنة 

 المؤسسات واإلدارات العمومية وإجرائها؛

 .المكلفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداريبعد الرأي المطابق للسلطة  و -

 

 يقرر ما يلي:

 

جمادى الثانية ـ3 المؤرخ في 194-12من المرسوم التنفيذي  8تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:

إطار  يهدف هذا القرار إلى تحديد والمذكور أعاله، 2012أبريل سنة  25الموافق  1433عام 

ان سالك األعوالتابعة أل الرتب ببعضلاللتحاق  تنظيم المسابقات واالمتحانات المهنية،

 الدبلوماسيين والقنصليين. 

 ة:ت التالياالختبارا ،تتضمن المسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات المهنية: 2المادة 

 ابقة على أساس االختبارات(رتبة مستشار الشؤون الخارجية )مس: 
 

 االختبارات الكتابية للقبول: .1
 

 (؛3 المعامل ساعات،( 3) ثالث اختبار في الثقافة العامة ) المدة: -1

 (؛4ساعات، المعامل  (4) أربع اختبار في المؤسسات والعالقات الدولية )المدة: -2

 في أحد الميادين اآلتية: اختياري اختبار -3
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 القانون الدولي؛ 

 االقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية؛ العلوم 

 العلوم السياسية؛ 

 علوم اإلعالم واالتصال؛ 

 اآلداب واللغات؛ 

 ؛التاريخ والجغرافيا 

 ؛(3ساعات، المعامل  (3ثالث ) )المدة:

 ( أجنبيتين من بين اللغات اآلتية:2اختباران في لغتين )  -4

  الفرنسية؛ 

  اإلنجليزية؛ 

  اإلسبانية؛ 

 ؛األلمانية  

 .ن كل لغة أجنبية(ع (2)( لكل اختبار، المعامل 2)المدة: ساعتان )
 

 اختبار شفهي للنجاح النهائي: .2

لى عدقيقة  30 )المدة: يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي عالقة بالبرنامج

 (.2األكثر، المعامل 
 

 :)رتبة مستشار الشؤون الخارجية )امتحان مهني 
 

 (؛3ساعات، المعامل  (3ثالث )في الثقافة العامة ) المدة:  اختبار -1

قانون و الأاختبار في العالقات الدولية أو العالقات االقتصادية أو التجارة الدولية  -2

 (؛4ساعات، المعامل  (4أربع )الدولي )المدة: 

 (؛3( ساعات، المعامل 3)المدة: ثالث )التحرير الدبلوماسي اختبار في  -3

 ( أجنبيتين من بين اللغات اآلتية:2لغتين )اختباران في  -4

  الفرنسية؛ 

  اإلنجليزية؛ 

  اإلسبانية؛ 

 ؛األلمانية 

 .عن كل لغة أجنبية( (2)( لكل اختبار، المعامل 2)المدة: ساعتان )
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 كوينرتبة كاتب الشؤون الخارجية )مسابقة على أساس االختبارات لاللتحاق بالت 

 المتخصص(:
 

 للقبول:االختبارات الكتابية  .1

 (؛ 3ساعات، المعامل (3) ثالث : اختبار في الثقافة العامة ) المدة -1

 (؛4( ساعات، المعامل 4) أربع المؤسسات والعالقات الدولية )المدة: فياختبار  -2

 اختبار اختياري في أحد الميادين اآلتية: -3

 لي(؛القانون العام )القانون الدستوري أو القانون اإلداري أو القانون الدو 

 العلوم االقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية؛ 

 العلوم السياسية؛ 

 علوم اإلعالم واالتصال؛ 

 اآلداب واللغات؛ 

 التاريخ والجغرافيا؛ 

 (3ساعات، المعامل ( 3) : ثالث)المدة

 ( أجنبيتين من بين اللغات اآلتية:2اختباران في لغتين ) -4

  الفرنسية؛ 

  اإلنجليزية؛ 

  اإلسبانية؛ 

 ؛األلمانية  

 .ن كل لغة أجنبية((ع2)( لكل اختبار، المعامل 2)المدة: ساعتان )
 

 اختبار شفهي للنجاح النهائي: .2
 

ة على :دقيق30)المدة  يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي عالقة بالبرنامج

 (.2األكثر، المعامل 

 رتبة كاتب الشؤون الخارجية )مسابقة على أساس االختبارات(:

 

 االختبارات الكتابية للقبول: .1
 

 (؛3ساعات، المعامل 3اختبار في الثقافة العامة ) المدة:  -1

 (؛4ساعات، المعامل  (4) أربع المؤسسات والعالقات الدولية )المدة: فياختبار  -2

 اختبار اختياري في أحد الميادين اآلتية: -3

 القانون الدولي؛ 

 ية؛العلوم االقتصادية أو المالية أو التجارة الدول 

 العلوم السياسية؛ 
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 علوم اإلعالم واالتصال؛ 

 اآلداب واللغات؛ 

 التاريخ والجغرافيا؛ 

 (3ساعات، المعامل ( 3) ثالث :)المدة
 

 ( أجنبيتين من بين اللغات اآلتية:2اختباران في لغتين ) -4

  الفرنسية؛ 

  اإلنجليزية؛ 

  اإلسبانية؛ 

 ؛األلمانية  

 .عن كل لغة أجنبية( (2)( لكل اختبار، المعامل 2)المدة: ساعتان )
 

 اختبار شفهي للنجاح النهائي: .2
 

ة على دقيق 30)المدة  يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي عالقة بالبرنامج

 (.2األكثر، المعامل 
 

 :)رتبة كاتب الشؤون الخارجية ) امتحان مهني 
 

 (؛3ساعات، المعامل (3ثالث )اختبار في الثقافة العامة ) المدة:  -1

قانون و الأاختبار في العالقات الدولية أو العالقات االقتصادية أو التجارة الدولية  -2

 (؛4ساعات، المعامل  (4) أربع الدولي )المدة:

 (؛3( ساعات، المعامل 3اختبار في التحرير الدبلوماسي )المدة: ثالث ) -3

 ( أجنبيتين من بين اللغات اآلتية:2اختباران في لغتين ) -4

  الفرنسية؛ 

  اإلنجليزية؛ 

  اإلسبانية؛ 

 ؛األلمانية  

 .عن كل لغة أجنبية( (2)( لكل اختبار، المعامل 2)المدة: ساعتان )
 

 :)رتبة ملحق الشؤون الخارجية )مسابقة على أساس االختبارات 
 

 االختبارات الكتابية للقبول: .1
 

 (؛3ساعات، المعامل  (3ثالث )اختبار في الثقافة العامة ) المدة:  -1

 (؛4ساعات، المعامل (4أربع )المؤسسات والعالقات الدولية )المدة:  فياختبار  -2

 اختبار اختياري في أحد الميادين اآلتية: -3

 لي(؛القانون العام )القانون الدستوري أو القانون اإلداري أو القانون الدو 

 العلوم االقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية؛ 
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 العلوم السياسية؛ 

 التصال؛علوم اإلعالم وا 

 اآلداب واللغات؛ 

 التاريخ والجغرافيا؛ 

 (3ساعات، المعامل  (3) : ثالث)المدة

 ( أجنبيتين من بين اللغات اآلتية:2اختباران في لغتين ) -4

  الفرنسية؛ 

  اإلنجليزية؛ 

  اإلسبانية؛ 

 األلمانية؛   

 .عن كل لغة أجنبية( (2)( لكل اختبار، المعامل 2)المدة: ساعتان )

 للنجاح النهائي:اختبار شفهي  .2

ة على :دقيق30)المدة  رنامجمع اللجنة حول موضوع ذي عالقة بالب محادثةيتمثل في 

 (.2األكثر، المعامل 

 عد إقصائية.المذكورة أعاله ت الكتابية في إحدى االختبارات 5/20كل عالمة تقل عن  :3المادة 

 ةنات المهنياالختبارات واالمتحاتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس : 4المادة 

 .لكل رتبة

ن األعوا سالكالتابعة أل تشمل المسابقة على أساس الشهادات لاللتحاق ببعض الرتب :5المادة 

ولوية سب األالدبلوماسيين والقنصليين، معايير االنتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها ح

 اآلتية:

في  شاركةات السلك أو الرتبة المطلوبين للممالءمة مؤهالت تكوين المترشح لمتطلب .1

 نقطة(: 13إلى  0المسابقة )من 
 

 (:نقاط 6إلى  0تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع متطلبات الرتبة )من  -1.1

عيين ترتب تخصصات المترشحين حسب األولوية التي تحددها السلطة التي لها صالحية الت

 لشهادات، وتنقط كما يأتي: والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس ا

  )نقاط؛ 6:  1التخصص )ات 

  )نقاط؛ 4:  2التخصص )ات 

  )نقاط؛ 3:  3التخصص )ات 

  )؛(2): نقطتان  4التخصص )ات 

  )(1) : نقطة واحدة 5التخصص )ات. 
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 نقاط(: 7إلى  0مسار الدراسة أو التكوين )من  -2.1
 

التكوين /أوتنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي  يتم

 المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي:
 

 ( بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 1نقطة واحدة ،)

 ؛10,99/20و 10,50/20

 ( بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام2نقطتان ،)  11/20يتراوح ما بين 

 ؛11,99/20و

 3  و  12/20نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 

 ؛12,99/20

 4  و  13/20نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 

 ؛13,99/20

 5 و   14/20الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين  نقاط، بالنسبة للمترشح

 ؛14,99/20

 6  15/20نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 

 ؛15,99/20مو

 7 16/20معدل عام يساوي أو يفوق للمترشح الذي تحصل على  نقاط، بالنسبة. 

 من نقطتين إضافيتين. يستفيد خريجو المدارس الكبرى )المدارس العليا( -

نقطة  لي منيستفيد األوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العا -

 إضافية واحدة.

 يتم تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير كما يأتي: -
 

 3 نقاط، لتقدير "حسن جدا" أو "مشرف جدا"؛ 

 2,5 نقطة، لتقدير "حسن" أو "مشرف"؛ 

 (، لتقدير "قريب من الحسن"؛2ن )نقطتا 

 1,5 )لتقدير "مقبول". ،)نقطة ونصف 

 يتم تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه كما يأتي: -
 

 ( نقاط، لتقدير"مشرف جدا"؛3ثالث ) 

 2,5 لتقدير "مشرف". ،نقطة 
 

لتخصص، انفس  التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في .2

 (:2إلى نقطتين  0عند االقتضاء )من 
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ه لذي ليتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص ا

ل سداسي نقطة عن ك 0,25المراد االلتحاق بها، على أساس  صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة

 (.2دراسي أو تكوين مكّمل، في حدود نقطتين )
 

 تضاء،الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند االق األشغال أو .3

 إلى نقطة واحدة(: 0بالنسبة لمسابقات التوظيف )من 
 

 أساس يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على

 (.1نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة ) 0,5
 

 نقاط(: 6إلى  0الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح )من  .4
 

 يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، السيما في إطار:
 

 عقود ما قبل التشغيل؛ 

 اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات؛ 

 اإلدماج المهني؛ 

 .صفة متعاقد 

 ( عن كل سنة خدمة في حدود ست1نقطة واحدة ) (نقاط بالنسبة للخ6 )برة المهنية 

 العمومية المنظمة للمسابقة؛ المكتسبة في المؤسسة واإلدارة

 ( نقاط بالنسبة للخبرة المه4( عن كل سنة خدمة في حدود أربع )1نقطة واحدة ) نية

 المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى؛

 ( عن كل سنة خدمة في حدود 0,5نصف نقطة )نية بالنسبة للخبرة المهنقاط ( 3) ثالث

مراد في المؤسسات أو اإلدارات العمومية في منصب شغل أدنى من المنصب الالمكتسبة 

 شغله؛

 ( بالنسبة للخبرة المهنية2( عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين )0,5نصف نقطة ) 

ة لّماب مسالمكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتس

 من طرف هيئة الضمان االجتماعي المعنية؛

 0,25 لمكتسبة بالنسبة للخبرة المهنية ا (3) نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثالث نقاط

 بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي.
 

 نقاط(: 5إلى  0تاريخ الحصول على الشهادة )من  .5
 

نقيطها يتم تويتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، 

 نقاط. (5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس 0,5على أساس 
 

 نقاط(: 3إلى  0المقابلة مع أعضاء لجنة االنتقاء )من  .6

 ( ؛1القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة) 
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 (؛1طة واحدة )القدرة على التواصل: نق 

 ( 1القدرات و/أو المؤهالت الخاصة: نقطة واحدة.) 

ء االنتقا تشمل المسابقة على أساس الشهادات لاللتحاق بالتكوين المتخصص، معايير :6المادة 

 وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب األولوية اآلتية:

 13لى إ 0من )مع متطلبات التكوين المراد االلتحاق به  مالءمة مؤهالت تكوين المترشح .1

 نقطة(:
 

 ط(:نقا 6إلى  0تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع متطلبات الرتبة )من  -1.1
 

عيين ترتب تخصصات المترشحين حسب األولوية التي تحددها السلطة التي لها صالحية الت

 وتنقط كما يأتي:  والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات،

  )نقاط؛ 6:  1التخصص )ات 

  )نقاط؛ 4:  2التخصص )ات 

  )نقاط؛ 3:  3التخصص )ات 

  )؛(2): نقطتان  4التخصص )ات 

  )(1) : نقطة واحدة 5التخصص )ات. 
 

 نقاط(: 7إلى  0مسار الدراسة أو التكوين )من  -2.1
 

و أ         تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي، يتم

 التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي:
 

 ( بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 1نقطة واحدة ،)

 ؛10,99/20و 10,50/20

 ( بالنسبة للمترشح الذي تحصل على2نقطتان ،)  و 11/20معدل عام يتراوح ما بين 

 ؛11,99/20

 3  و   12/20نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين

 ؛12,99/20

 4  و   13/20نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين

 ؛13,99/20

 5  و  14/20ما بين نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح 

 ؛14,99/20

 6  و     15/20نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 

 ؛15,99/20

 7 16/20معدل عام يساوي أو يفوق للمترشح الذي تحصل على  نقاط، بالنسبة. 
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 يستفيد خريجو المدارس الكبرى )المدارس العليا( من نقطتين إضافيتين. -

نقطة  لي منيستفيد األوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العا -

 إضافية واحدة.

 نقاط(: 5إلى  0تاريخ الحصول على الشهادة )من  .2
 

نقيطها يتم تويتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، 

 نقاط. (5) في حدود خمس نقطة عن كل سنة، 0.5على أساس 
 

 نقاط(: 3إلى  0المقابلة مع أعضاء لجنة االنتقاء )من  .3
 

 ( ؛1القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة) 

 ( ؛1القدرة على التواصل: نقطة واحدة) 

 ( 1القدرات و/أو المؤهالت الخاصة: نقطة واحدة.) 

ع لجنة معن المقابلة عن أحد االختبارات المذكورة أعاله أو  يؤدي غياب المترشح :7المادة 

 االنتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو االمتحان المهني.

ى أساس : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات عل8 المادة

 االختبارات وفقا للمعايير التالية:

 معدل االختبارات الكتابية؛ 

 االختبار الذي له أكبر معامل؛المحصل عليها في مة عالال 

 لمراد اتبة أصناف األشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالر

 االلتحاق بها؛

 إبن أو إبنة شهيد(. الشهيد ذوو الحقوق( 
 

رة المذكو قاييسالمتساوين في المرتبة رغم تطبيق الم في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين

 أعاله، فإنه يتم تطبيق، حسب األولوية، المقاييس الثانوية اآلتي ذكرها:

 المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين؛ 

 أقدمية الشهادة أو المؤهل؛ 

 كبر سنا(.سن المترشح )األولوية لأل 
 

ى أساس ين في المرتبة بالنسبة للمسابقات علساويتم الفصل بين المترشحين المت: 9المادة 

 الشهادات، وفقا للمقاييس اآلتية:

 سن المترشح )األولوية لألكبر سنا(؛ 
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 ئلة،العائلية للمترشح )متزوج له أوالد، متزوج بدون أوالد، متكفل بعا ةالوضعي 

 أعزب(؛

 لمراد اتبة على أداء المهام المرتبطة بالر أصناف األشخاص المعاقين الذين لهم القدرة

 االلتحاق بها؛

 إبن أو ابنة شهيد(. الشهيد ذوو الحقوق( 

فقا ولمهنية، ا: يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة لالمتحانات 10المادة 

 للمقياس اآلتي:

 االختبار الذي له أكبر معامل. المحصل عليها في عالمةال 

ه ه، فإنر أعالن رغم تطبيق المقياس المذكوتم الفصل بين المترشحين المتساوية ما إذا لم يفي حال

 يتم حسب األولوية، تطبيق المقاييس الثانوية اآلتي ذكرها:

 األقدمية في الرتبة؛ 

 األقدمية العامة؛ 

 .)سن المترشح )األولوية لألكبر سنا 

لمتخصص، المتساوين في المرتبة لاللتحاق بالتكوين ا : يتم الفصل بين المترشحين11المادة 

 حسب الحالة، وفقا للمقاييس اآلتية:

 المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين؛ 

 .أقدمية الشهادة أو المؤهل 

 يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق اآلتية: :12المادة 

 طلب خطي؛ 

 من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول؛ نسخة 

 لمسار ق بانسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعل

 الدراسي أو التكويني؛

 عون ين الذين لهم صفةشهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية بالنسبة للمترشح 

 ؛عمومي

 لمترشح؛استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف ا 

 رشح لهاالمت يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل تعيينهم في الرتب

 بالوثائق التالية: ملفات ترشحهماستكمال 

 نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية؛ 

 مستخرج من شهادة الميالد؛ 
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 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ولزوجه؛ 

 ( ( طبيتان )الطب العام وطب األمراض الصدرية مسلمتان من طبيب مختص2شهادتان )

 تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب؛

 صورتان شمسيتان؛ 

 شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين؛ 

  أو أرملة شهيد، عند االقتضاء. أوإبنةشهادة تثبت صفة ابن 

قات لمسابثائق المذكورة أعاله، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في اإضافة إلى الو

 على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي:

 قة ، مرفشهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص

مهنية ة الللخبر ، بالنسبةالمعنية بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان االجتماعي

 المكتسبة في القطاع الخاص، عند االقتضاء؛

  شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز

 اإلدماج المهني أو االجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند االقتضاء؛

 لوب المط هادة أو المؤهلوثيقة تثبت متابعة تكوينا مكمال من طرف المترشح أعلى من الش

 للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند االقتضاء؛

 د وثيقة تثبت األعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عن

 االقتضاء؛

 وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند االقتضاء؛ 

 .نسخة من بطاقة اإلعاقة للمترشح، عند االقتضاء 

 لمترشح. ايتضمن ملف الترشح للمشاركة في االمتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه  :13المادة 

ي فللمشاركة  األساسية لشروط القانونيةايتم استكمال ملفات ترشح الموظفين المستوفين 

 ة:االمتحانات المهنية من طرف اإلدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق اآلتي

 نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم؛ 

  نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة

 . شهيد، عند االقتضاء ابنة أوالمدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو إبن 

لجبهة  دنيةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الم :14المادة 

 ما.وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به وبنات التحرير الوطني وأبناء
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ذا حددة في هيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات واالمتحانات المهنية الم :15المادة 

لرتب اتلف مخالقرار أن يستوفوا مسبقا، جميع الشروط القانونية األساسية المطلوبة لاللتحاق ب

-09 اسي رقماألعوان الدبلوماسيين والقنصليين كما حددتها أحكام المرسوم الرئ ألسالكالتابعة 

 والمذكور أعاله. 2009يونيو سنة  24الموافق  1430المؤرخ في أول رجب عام  221

 ية.ية الشعبللجمهورية الجزائرية الديمقراط سميةينشر هذا القرار في الجريدة الر :16المادة 

 

                    2021الموافق أول يونيو سنة  1442شوال عام  20 حرر بالجزائر في

 صبري بوقادوم

  


