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 الشــعبيــة 

وزارة                                

التــعليــم العــالــي و البــحث العــلمي      

                              

   صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة

  مركز المسابقات واإلمتحانات

                      13/61/78/031رقم الفاكس : 

  

                                                                                                                     2019//       الرقم : 

                                                                                   

مسؤولي تسيير الموارد  /إلى السيدات والسادة

 البشرية  

                                                                                                            

 باإلدارات والمؤسسات العمومية

 
 

ف/ي تحديد رزنامة :  الموضوع

المهنية  المسابقات واإلمتحانات

 2019بعنوان سنة 

 29القرار المؤرخ في :  المرجع  

 28الموافق  1438ربيع الثاني عام 

  2017يناير سنة 

ذي  14القرار المؤرخ في          

غشت  06الموافق  1438القعدة عام 

     2017سنة 
   

باعتبار مؤسستنا مركزا مؤهال إلجراء      

المهنية وفقا  اإلختبارات واإلمتحانات

في المرجع أعاله، ينظم  ينالمذكور ينللقرار

مركز المسابقات واإلمتحانات لجامعة صالح 

للمسابقات  تيندور  3بوبنيدر قسنطينة 



 دورة)واالختبارات واالمتحانات المهنية 

 (.2019( )ودورة ديسمبر  2019 أكتوبر

الممارسين لاللتحاق بالرتب المنتمية ألسالك  

المتخصصين في الصحة العمومية الطبيين 

والممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية 

والممارسين الطبيين المفتشين في الصحة 

 .العمومية

و االلتحاق بالرتب المنتمية لألسالك التقنية 

الخاصة باإلدارة المكلفة بالسكن والعمران 

رئيس المهندسين للسكن والعمران مهندس لرتبة 

والعمران، مهندس دولة للسكن  رئيسي للسكن

والعمران ، رئيس مفتشي التعمير، مفتش رئيسي 

للتعمير ، مفتش التعمير  رئيس المهندسين 

المعماريين، مهندس معماري رئيسي ، مهندس 

 معماري.

 

 : مكونات الملف اإلداري للمسابقات واإلمتحانات المهنية     
 

مدير رئيس المركز ) طلب رسمي موجه إلى السيد /1

(، )يذكر فيه العنوان البريدي رقم الهاتف الجامعة

 والفاكس للمؤسسة المعنية(.

القرار المتضمن فتح المسابقة أو اإلمتحان  /2

  للرتب المعنية باالمتحان. المهني

الرأي الكتابي للمصالح المعنية للوظيفة  /3

العمومية حول القرار أو المقرر المتضمن فتح 

  ن المهنيالمسابقة أو اإلمتحا

من المخطط السنوي لتسيير  04الجدول رقم  /4

  المصادق عليه. 2018لسنة  الموارد البشرية



القائمة اإلسمية للمترشحين المسجلين إلجراء المسابقة  /5

يذكر فيها  الرقم ، االسم واللقب ،  أو اإلمتحان المهني

 تاريخ الميالد والرتبـــــة 

 .CD( مع قرص   Excel منجزة في )

محضر اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة  /6

محضر اللجنة التقنية ) .األولية لملفات المترشحين

للمسابقة على أساس االختبار أو االمتحان المهني + 

محضر االجتماع االضافي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة 

 (. الطعون إن وجد

 ) الجرائد اإلشهار عن طريق الصحافة المكتوبة /7

و عن الوطنية باللغة العربية واللغة الفرنسية ( 

طريق اإللصاق القانوني حسب مستوى الرتبة المعنية 

  .بالمسابقة أو اإلمتحان المهني

حسب النموذج الملحق  تفاقيةاإل ( نسخ من06) ستة /8

ممضات من  في الموقع الرسمي للجامعة  لهذا اإلعالن

 . طرف اإلدارة المعنية

 /constantine3.dz-www.univ:// http  

نشكركم على اختياركم جامعتنا إلجراء هذا 

اإلمتحان، تقبلوا أسمى عبارات التقدير 

 واإلحترام. 
 

: تودع الملفات بمديرية جامعة  إيداع الملفات

وتسلم باليد  صالح بوبنيدر 3قسنطينة 

الى المديرية الفرعية للمستخدمين 

والتكوين من طرف ممثل المؤسسة المعنية 

 خالل الفترة:

http://www.univ-constantine3.dz/


 15الدورة األولى ابتداء من تاريخ  -

 15 تاريخ  الى غايــــة  2019 سبتمبر

 ،2019رأكتوبر

 03الدورة الثانية ابتداء من تاريخ  -

 28 تاريخ  الى غايــــة  2019 نوفمبر

 ، 2019 نوفمبر

كما أنه حدد برنامج تنظيم الدورتين  

 : في الجدول أدناه

 دورة ثانية دورة أولى األسالك 

األسالك التقنية 

الخاصة 

باإلدارة 

المكلفة 

بالسكن 

 والعمران

 19و18يومـي 

 2019أكتوبر

 14و13يومـي 

 2019ديسمبر

األسالك الخاصة 

بوزارة الصحة 

والسكان وإصالح 

 المستشفيات

 02 م يو

 2019نوفمبر

 07وأ 06م يو

 2019ديسمبر

 

                                                            

            رئيس مركز االمتحان
 

 

 



 

 


