
  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة الشباب والریاضة
 

 إعالن
 

 
 

 تعلن وزارة الشباب والریاضة عن إجراء مسابقات على أساس االختبارات وعلى اساس االنتقاء بالنسبة لریاضیي النخبة والمستوى العالي لاللتحاق بالتكوین المتخصص فیبعض الرتب المنتمیة لألسالك الخاصة لقطاع الشباب والریاضة
 على النحو المبین أدناه:

 
 

 مسابقة على أساس اإلختبارات لإللتحاق بالتكوین المتخصص في  بعض الرتب المنتمیة لألسالك الخاصة
 بقطاع الشباب و الریاضة بعنوان سنة 2020

 مؤسسة
 التكوین

 عدد الرتب
 المناصب

 شروط
  المشاركة

 مدة ملف الترشح
 التكوین

 اختبارات
 المسابقات

 الوالیات و المقاطعات        و االختصاص
 البلدیات المعنیة بالمناصب

  البیداغوجیة المفتوحة
 
 
 
 
 
 

 المدرسة العلیا لعلوم الریاضة
 و تكنولوجیاتها لدالي إبراهیم

 
 
 

 العنوان :
 

 الحي األولمبي محمد بوضیاف
 صندوق برید رقم 71 االبیار

  الجزائر
 الهاتف / فاكس :
023258204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مستشار الریاضة
 (فرع نظریة و

 منهجیة التدریب
 الریاضي):

 
 

 -المترشحون الحائزون 20
 على شهادة بكالوریا

 التعلیم الثانوي.
 
 

 - طلب خطي،
 - نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

  - نسخة من شهادة بكالوریا التعلیم الثانوي مرفقة بكشف النقاط
 - إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح .

 -03 شهادات طبیة ( طب عام+طب األمراض
 الصدریة+طب أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء

 مختصین.
 

(5) 
 سنوات

  -اختبار في الثقافة العامة،
 المدة 3 ساعات-معامل2،

 -اختبارات تطبیقیة في
 التخصصات الریاضیة

 و االهلیة البدنیة ،
 المدة 3 ساعات، المعامل 3،

 -اختبار في اللغة االجنبیة
 ( فرنسیة او إنجلیزیة) المدة 2

 ساعة، المعامل 1.

ألعاب القوى01، المالكمة
 01، المصارعة01، رفع

 االثقال01، الجیدو01،
 الكراتیدو01، التجدیف01،

كنوي كیاك01، المبارزة01
 ، السباحة01، التنس01،

التایكواندو01، الدراجات01
 ، تنس الطاولة01، الرمایة

 الریاضیة01، المالحة
 الشراعیة01، البادمنتن01،

 كرة السلة03.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وطني
 

 مستشار الریاضة
 (فرع نظریة  و
 منهجیة التدریب

 الریاضي):

 -ریاضیي النخبة 48
 و المستوى العالي

 صنف "أ"  و صنف
 "ب"   الحاملین لشهادة

 بكالوریا  التعلیم الثانوي
 أو الذین یثبتون  مستوى
 السنة الثالثة  من التعلیم

  الثانوي.

 - طلب خطي،
 - نسخة من  وثیقة  التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 - نسخة من المؤهل مرفق بكشف النقاط .
 - نسخة من شهادة ریاضي النخبة و المستوى العالي مسلمة

 من طرف وزارة الشباب و الریاضة  تتضمن التصنیف  في
 فئة "أ"  أو  فئة "ب".

 - إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح .
 -03 شهادات طبیة ( طب عام+طب األمراض

 الصدریة+طب أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء
 مختصین.

 

(5) 
 سنوات

 یتم  إنتقاء المترشحین  في حدود
 المناصب المفتوحة حسب المعاییر

 المعتمدة االتیة:
 1.تصنیف  فئة ریاضیي النخبة

  و المستوى العالي (أ  ، ب)
 2.  مستویات تصنیف فئات

 ریاضیي النخبة  و المستوى العالي
(3 ،2 ،1 ) 

 3. تمنح االولویة  لحاملي شهادة
 بكالوریا التعلیم الثانوي،

 4.المعدل العام لمسار الدراسة.
 5. أقدمیة الشهادة أو المؤهل

 المتحصل علیه من قبل المترشح.
 

 ألعاب القوى03المالكمة02،
المصارعة02 رفع االثقال
 02الجیدو02، الكراتي دو
 02، التجدیف 02، كنوي
 كیاك01، المبارزة 02،

 السباحة04،العاب
 القوى(ذوي االحتیاجات

 الخاصة01)، كرة
 السلة(ذوي االحتیاجات

 الخاصة)01،الجیدو( ذوي
االحتیاجات الخاصة)01

 ،التنس 02، التایكواندو02،
الدراجات02، تنس الطاولة
 02، الرمایة الریاضیة01،

 المالحة الشراعیة03،
 البادمنتن 02، كرةالسلة03،

  الجمباز02، كرة الید04،
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ریاضیي النخبة 02 
 صنف "ج"   الحاملین

 لشهادة بكالوریا  التعلیم
 الثانوي أو الذین یثبتون

 مستوى السنة الثالثة
 من التعلیم الثانوى.

 
 

 - طلب خطي،
 - نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 - نسخة من المؤهل مرفق بكشف النقاط .
 - إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح .

 -03 شهادات طبیة ( طب عام+طب األمراض
 الصدریة+طب أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء

 مختصین.
 - نسخة من شهادة ریاضیي النخبة فئة " ج" و المسلمة من

 طرف وزارة الشباب و الریاضة.

(5)  
 سنوات

  اختبار في الثقافة العامة،
 المدة 3 ساعات-معامل2،

 -اختبارات تطبیقیة في
 التخصصات الریاضیة

 و االهلیة البدنیة ،
 المدة 3 ساعات، المعامل 3،

 -اختبار في اللغة االجنبیة
 ( فرنسیة او إنجلیزیة) المدة 2

 ساعة، المعامل 1.

 كیك بوكسینغ02.
 

  وطني
 

 مستشار الریاضة:
 (فرع التسییر

 الریاضي)
 
 

 -المترشحون الحائزون  10
 على شهادة بكالوریا

 التعلیم الثانوي.

 - طلب خطي،
 - نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 - نسخة من شهادة بكالوریا التعلیم الثانوي مرفقة بكشف نقاط
 مسار التكوین.

 - إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح .

(5)  
 سنوات

 اختبار في الثقافة العامة،
 المدة 3 ساعات-معامل2،

 -إختبار في اإلقتصاد و التسییر
 المدة 3 ساعات، المعامل 3،

 -اختبار في اللغة االجنبیة
 (فرنسیة او إنجلیزیة) المدة 2

 ساعة، المعامل 1.

 
// 

  وطني
 

 مستشار الریاضة
 (فرع نظریة و

 منهجیة التدریب
 الریاضي):

 المترشحون الحائزون 04
 على شهادة لیسانس في

 التربیة البدنیة و
 الریاضیةأو في علوم و
 تقنیات األنشطة البدنیة

 و الریاضیة

 -طلب خطي،
 - نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،
  - نسخة من شهادة اللیسانس  مرفقة بكشف النقاط .

 - إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح .
 -03 شهادات طبیة ( طب عام+طب األمراض

 الصدریة+طب أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء
 مختصین.

 
 

(2) 
 سنتان

  اختبار في الثقافة العامة،
 المدة 3 ساعات-معامل2،

 -اختبارات تطبیقیة في
 التخصصات الریاضیة

 و االهلیة البدنیة ،
 المدة 3 ساعات، المعامل 3،

 -اختبار في اللغة االجنبیة
 ( فرنسیة او إنجلیزیة) المدة 2

 ساعة، المعامل 1.

 ألعاب القوى01،
الكاراتي دو01، التجدیف01

 ، السباحة01.

  وطني
 

 
 مستشار الریاضة

 (فرع نظریة  و
 منهجیة التدریب

 الریاضي
 
 
 
 

 -ریاضیي النخبة 04
 و المستوى العالي

 صنف "أ"  و صنف
 "ب"   الحاملین لشهادة

 لیسانس في التربیة
 الیدنیة و الریاضیة أو

 في علوم و تقنیات
 األنشطة البدنیة و

 الریاضیة

 -طلب خطي،
 - نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،
  - نسخة من شهادة اللیسانس  مرفقة بكشف النقاط .

 - إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح .
 -03 شهادات طبیة ( طب عام+طب األمراض

 الصدریة+طب أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء
 مختصین.

 - نسخة من شهادة ریاضیي النخبة فئة " أ و ب" و المسلمة
 من طرف وزارة الشباب و الریاضة.

(2) 
 سنتان

 یتم  إنتقاء المترشحین  في حدود
 المناصب المفتوحة حسب المعاییر

 المعتمدة االتیة:
 1.تصنیف  فئة ریاضیي النخبةو

 المستوى العالي (أ  ، ب)
 2.  مستویات تصنیف فئات

 ریاضیي النخبة  و المستوى العالي
(3 ،2 ،1 ) 

 3.المعدل العام لمسار الدراسة.
 4. أقدمیة الشهادة أو المؤهل

 المتحصل علیه من قبل المترشح.
 

 
 الكاراتي دو01،
  التجدیف02 ،
 السباحة01.

 
 
  وطني 

 

 
02 

 ریاضیي النخبة
 صنف "ج"  و

 الحاملین لشهادة لیسانس
 في التربیة البدنیة و

 الریاضیةأو في علوم و
 تقنیات األنشطة البدنیة

  و الریاضیة

 -طلب خطي،
 - نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،
  - نسخة من شهادة اللیسانس  مرفقة بكشف النقاط .

 - إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح .
 -03 شهادات طبیة ( طب عام+طب األمراض

 الصدریة+طب أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء
 مختصین.

 - نسخة من شهادة ریاضیي النخبة فئة " ج" و المسلمة من
 طرف وزارة الشباب و الریاضة.

(2) 
 سنتان

  -اختبار في الثقافة العامة،
 المدة 3 ساعات-معامل2،

 -اختبارات تطبیقیة في
 التخصصات الریاضیة

 و االهلیة البدنیة ،
 المدة 3 ساعات، المعامل 3،

 -اختبار في اللغة االجنبیة
 ( فرنسیة او إنجلیزیة) المدة 2

 ساعة، المعامل 1.
 
 

 الكیك بوكسینغ 01،
 ألعاب القوى(01)،

  وطني
 



 
 مستشار الریاضة:

 (فرع التسییر
 الریاضي)

 
 

10 
 

 المترشحون الحائزون
 على شهادة لیسانس في

 التربیة البدنیة
 والریاضیة أو في علوم

 و تقنیات األنشطة
 البدنیة و الریاضیة

 -طلب خطي،
 - نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،
  - نسخة من شهادة اللیسانس  مرفقة بكشف النقاط .

 - إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح .
 - بطاقة اإلقامة.

(2) 
 سنتان

  اختبار في الثقافة العامة،
 المدة 3 ساعات-معامل2،
 -اختباراالقتصاد و التسییر

 المدة 3 ساعات، المعامل 3،
 -اختبار في اللغة االجنبیة

 ( فرنسیة او إنجلیزیة) المدة 2
 ساعة، المعامل 1.

 
 
 -التعیین على مستوى اإلدارة //

 المركزیة.
 -والیة اإلقامة :

  الجزائر العاصمة

 المعهد الوطني للتكوین العالي
 في علوم  و تكنولوجیة
 الریاضة بعین البنیان

 العنوان:
 

  حي المنظر الجمیل ، صندوق
 برید 117 عین البنیان الجزائر

 
 هاتف/فاكس :

023106676 

 مربي األنشطة
 البدنیة و الریاضیة

 -ریاضیي النخبة 10
 و المستوى العالي

 صنف "أ"  و صنف
 "ب"  الذین یحوزن

 مستوى 9 أساسي أو 4
 متوسط على األقل.

 -طلب خطي،
 -نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 -نسخة من شهادة مستوى 9 أساسي / 4 متوسط أو شهادة
 معادلة لها  مرفقة بكشف نقاط مسار التكوین.

   -إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح
 -03شهادات طبیة ( طبعام+طب األمراض الصدریة+طب

 أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء مختصین.
 - نسخة من شهادة ریاضیي النخبة فئة " أ و ب" و المسلمة

 من طرف وزارة الشباب و الریاضة.
 - نسخة من مؤهل أعلى من 9 أساسي / 4 متوسط مرفق

 بكشف نقاط مسار التكوین، ال یتجاوز مستوى  الثالثة ثانوي ،
 ان وجدت،

 

(3) 
  سنوات

 یتم  إنتقاء المترشحین  في حدود
 المناصب المفتوحة حسب المعاییر

 المعتمدة االتیة:
 1.تصنیف  فئة ریاضیي النخبة

 صنف (أ) و(ب).
 2.  مستویات تصنیف فئات

 ریاضیي النخبة  ( 1، 2، 3)
 3. تمنح االولویة  لحاملي شهادة

 أعلى من  9 اساسي  أو 4
 المتوسط في حدودالسنة ثالثة

 ثانوي،
 4.المعدل العام لمسار الدراسة.

 5. أقدمیة الشهادة أو المؤهل
 المتحصل علیه من قبل المترشح.

 

// 
 

 
 
 
 
 
 

  وطني
 

 -المترشحون الذین 30
 یثبتون مستوى السنة

 الثالثة ثانوى أو شهادة
 معادلة لها.

 -طلب خطي،
 -نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 -نسخة من شهادة مستوى السنة الثالثة ثانوى أو شهادة معادلة
 لها  مرفقة بكشف نقاط مسار التكوین.

  -إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح
 -03شهادات طبیة ( طب عام+طب األمراض الصدریة+طب

 أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء مختصین.
 -بطاقة اإلقامة،

(3)  
 سنوات

 اختبار في دراسة النص المدة
 3 ساعات-المعامل2،

 -اختبار في  االهلیة البدنیة ،
 المدة 3 ساعات، المعامل 3،

  -اختبار في اللغة االجنبیة
 ( فرنسیة او إنجلیزیة) المدة 2

 ساعة، المعامل 1.

 بجایة 01 ،البلیدة 01 ، البویرة //
 01 ، تیزي وزو 02 ، الجزائر

 05 ، الجلفة 02 ، سطیف 01 ،
 المدیة 02 ، برج بوعریریج 02 ،

 بومرداس 03 ، تندوف 02 ،
 تیسمسیلت 02 ، تیبازة 02 ، عین

 الدفلى 02 ، النعامة 01 ، عین
 تموشنت 01 .



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعهد الوطني للتكوین العالي
 إلطارات الشباب بورقلة

 العنوان :
 حي الشرفة سیدي عبد القادر،
 صندوق برید 583 ، ورقلة

 الهاتف/الفاكس :
029713830 
029713577 

 مربي تنشیط
 الشباب

 -المترشحون الذین 40
 یثبتون مستوى السنة

 الثالثة ثانوى أو شهادة
 معادلة لها.

 - طلب خطي،
 - نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 - نسخة من شهادة مستوى السنة الثالثة ثانوى أو شهادة معادلة
 لها  مرفقة بكشف نقاط مسار التكوین.

 - إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح ،
 -بطاقة اإلقامة،

 

(3)  
 سنوات

 -اختبار في الثقافة العامة  المدة
 3 ساعات-المعامل2،
 -اختبار دراسة نص ،

 المدة 2 ساعة، المعامل 3،
 -اختبار في اللغة االجنبیة

 ( فرنسیة او إنجلیزیة)
 المدة 2 ساعة، المعامل 1.

// 
 

 أدرار (بلدیة تینركوك 02 ،
 بلدیة طلمین 01  )،األغواط

 05، تمنراست (بلدیة تازورك
 02 ، بلدیة عین امقل 02) ،

 ورقلة 02 ،  الیزي (بلدیةأهریر
 02  بلدیة أوهات 01 ، بلدیة

 عین أمناس 01 ) ،الوادي 02
 ، غردایة 02 ، المقاطعة

 اإلداریة عین صالح 02 ،
 المقاطعة اإلداریة تیمیمون 02
 ، المقاطعة اإلداریة برج باجي
 مختار 02 ، المقاطعة اإلداریة

 أوالدجالل 02 ، المقاطعة
 اإلداریة بني عباس 02 ،

 المقاطعة اإلداریة عین قزام 02
 ، المقاطعة اإلداریة جانت 02 ،
 المقاطعة اإلداریة المغیر 02 ،
  المقاطعة اإلداریة المنیعة 02 .

 مربي األنشطة
 البدنیة و الریاضیة

 -المترشحون الذین 30
 یثبتون مستوى السنة

 الثالثة ثانوى أو شهادة
 معادلة لها.

 - طلب خطي،
 - نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 - نسخة من شهادة مستوى السنة الثالثة ثانوى أو شهادة معادلة
 لها  مرفقة بكشف نقاط مسار التكوین.

 - إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح .
 -03شهادات طبیة ( طب عام+طب األمراض الصدریة+طب

 أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء مختصین.
 -بطاقة اإلقامة،

 
 
 
 
 
 
 

(3)  
 سنوات

 اختبار في دراسة النص المدة
 3 ساعات-المعامل2،

 -اختبار في  االهلیة البدنیة ،
 المدة 3 ساعات، المعامل 3،

  -اختبار في اللغة االجنبیة
   ( فرنسیة او إنجلیزیة) المدة

 2 ساعة، المعامل 1.

 أدرار(بلدیة أوالد سعید 01 ، 
 بلدیة قصر قدور 01)  ، األغواط
 01 ، أم البواقي 02 ، باتنة 01 ،
 بسكرة 01 ، تمنراست (بلدیة تین

 زاواتین 01 ،بلدیة إدلس 01 ،
بلدیة أبلسة 01. بلدیة تازروك 01

 ) ،  تبسة 01 ، ، قالمة 01 ،
 ورقلة 01 ، الیزي (بلدیة برج

 عمر ادریس 01 )، ، الوادي 01
 ، خنشلة 01 ، سوق أهراس01 ،
 میلة 01 ، غردایة 01 ، المقاطعة

 اإلداریة عین صالح 01 ،
 المقاطعة اإلداریة  تیمیمون 01 ،

 المقاطعة اإلداریة برج باجي
 مختار 01 ، المقاطعة اإلداریة

 أوالدجالل 01 ، المقاطعة اإلداریة
 بني عباس 01 ، المقاطعة اإلداریة
 عین قزام 01 ، المقاطعة االداریة

 تقرت 01 ، المقاطعة اإلداریة
 جانت 01 ، المقاطعة اإلداریة
 المغیر 01 ، المقاطعة اإلداریة

  المنیعة 01 .
 -ریاضیي النخبة 10

 و المستوى العالي
 صنف "أ"  و صنف
 "ب"  الذین یحوزن

 مستوى 9 أساسي أو 4
 متوسط على األقل.

 - طلب خطي،
 -نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 -نسخة من شهادة مستوى 9 أساسي / 4 متوسط أو شهادة
 معادلة لها  مرفقة بكشف نقاط مسار التكوین.
  -إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح ،

 -03شهادات طبیة ( طب عام+طب األمراض الصدریة+طب
 أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء مختصین.

 - نسخة من شهادة ریاضیي النخبة فئة " أ و ب" و المسلمة
 من طرف وزارة الشباب و الریاضة.

 - نسخة من مؤهل أعلى من 9 أساسي / 4 متوسط مرفق
 بكشف نقاط مسار التكوین، ال یتجاوز مستوى  الثالثة ثانوي

 ، ان وجدت،

(3)  
 سنوات

 یتم  إنتقاء المترشحین  في حدود
 المناصب المفتوحة حسب المعاییر

 المعتمدة االتیة:
 1.تصنیف  فئة ریاضیي النخبة

 صنف (أ) و(ب).
 2.  مستویات تصنیف فئات

 ریاضیي النخبة  ( 1، 2، 3)
 3. تمنح االولویة  لحاملي شهادة

 أعلى من  9 اساي  أو 4 المتوسط
 في حدودالسنة ثالثة ثانوي،

 4.المعدل العام لمسار الدراسة.
 5. أقدمیة الشهادة أو المؤهل

 المتحصل علیه من قبل المترشح.

//  
 
 
 
 
 

  وطني
 



 
 المعهد الوطني للتكوین العالي
 إلطارات الشباب بتقصراین
 صندوق برید 41 بئر مراد

 رایس
 الهاتف/ الفاكس:
023598512 
023598523 

 
 

 مربي تنشیط
 الشباب

 -المترشحون الذین 40
 یثبتون مستوى السنة

 الثالثة ثانوى أو شهادة
 معادلة لها

 -طلب خطي،
 -نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 -نسخة من شهادة مستوى السنة الثالثة ثانوى أو شهادة معادلة
 لها  مرفقة بكشف نقاط مسار التكوین.

  -إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح
 -بطاقة اإلقامة،

(3) 
  سنوات

 -اختبار في الثقافة العامة  المدة
 3 ساعات-المعامل2،

 -اختبار دراسة نص ، المدة 2
 ساعة، المعامل 3،

  -اختبار في اللغة االجنبیة
 ( فرنسیة او إنجلیزیة) المدة 2

 ساعة، المعامل 1.
 
 

// 
 

 الشلف (بلدیة بني حواء 01 ،
 بلدیة الظهرة 01 ) ، بجایة 04  ،

 البلیدة 02 ، البویرة 02 ، تیزي
 وزو 04 ، الجزائر 02 ، الجلفة
 03 ، سطیف 04 ،المدیة ( بلدیة

 قصر البخاري 01 ، بلدیة
 تیبحیرین 01 ، بلدیة واد یحریبل

 01  )، المسیلة 04 ، برج
 بوعریریج 03 ، بومرداس 01

 ،عین الدفلى ( بلدیة العطاف 01 ،
 بلدیة جندل 01  )، تیبازة 01 ،

 تیسمسیلت 03 .
 المعهد الوطني للتكوین العالي
 إلطارات الشباب و الریاضة

 بقسنطینة
 
 
 
 
 
 

 العنوان:
 طریق المشتلة ، قسنطینة

 
 الهاتف/الفاكس:

031.64.22.19 
031.64.88.27 

 مربي األنشطة
 البدنیة و الریاضیة

 -المترشحون الذین 30
 یثبتون مستوى السنة

 الثالثة ثانوى أو شهادة
 معادلة لها.

 -طلب خطي،
 -نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 -نسخة من شهادة مستوى السنة الثالثة ثانوى أو شهادة معادلة
 لها، مرفقة بكشف نقاط مسار التكوین

  -إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح
 -03شهادات طبیة ( طبعام+طب األمراض الصدریة+طب

 أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء مختصین.
 -بطاقة اإلقامة،

 

(3)  
 سنوات

 -اختبار في دراسة النص المدة
 3 ساعات-المعامل2،

 -اختبار في  االهلیة البدنیة ،
 المدة 3 ساعات، المعامل 3،

 -اختبار في اللغة االجنبیة
 ( فرنسیة او إنجلیزیة) المدة 2

 ساعة، المعامل 1.

// 
 

 أدرار (بلدیة أوالد عیسى  01 )،
 بجایة 02 ، البویرة 02 ،

 تمنراست (بلدیة تین زوتین 01 ،
 بلدیة عین قزام 01 ، بلدیة عین

 امقل  01)، تبسة 01 ، تیزي
 وزو 01 ، الجلفة 02 ، جیجل

 02 ، سطیف 02 ، سكیكدة 02 ،
 عنابة 02 ، قسنطینة 01 ،

 المسیلة 01 ، البیض 01 ،الیزي(
 بلدیة الدبداب 01) ، الطارف 02
 ، تندوف 01 ، سوق أهراس 01

 ، میلة 01 ، عین الدفلى 01 .
 

 -ریاضیي النخبة 10
 و المستوى العالي

 صنف "أ"  و صنف
 "ب"  الذین یحوزن

 مستوى 9 أساسي أو 4
 متوسط على األقل.

 - طلب خطي،
 -نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 -نسخة من شهادة مستوى 9 أساسي / 4 متوسط أو شهادة
 معادلة لها مرفقة بكشف نقاط مسار التكوین.

   -إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح
 -03شهادات طبیة ( طب عام+طب األمراض الصدریة+طب

 أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء مختصین.
 - نسخة من شهادة ریاضیي النخبة فئة " أ و ب" و المسلمة

 من طرف وزارة الشباب و الریاضة.
 - نسخة من مؤهل أعلى من 9 أساسي / 4 متوسط مرفق

 بكشف نقاط مسار التكوین، ال یتجاوز مستوى  الثالثة ثانوي
 ، ان وجدت،

 

(3)  
 سنوات

 یتم  إنتقاء المترشحین  في حدود
 المناصب المفتوحة حسب المعاییر

 المعتمدة االتیة:
 1.تصنیف  فئة ریاضیي النخبة

 صنف (أ) و(ب).
 2.  مستویات تصنیف فئات

 ریاضیي النخبة  ( 1، 2، 3)
 3. تمنح االولویة  لحاملي شهادة

 أعلى من  9 اساي  أو 4 المتوسط
 في حدودالسنة ثالثة ثانوي،

 4.المعدل العام لمسار الدراسة.
 5. أقدمیة الشهادة أو المؤهل

 المتحصل علیه من قبل المترشح.
. 

// 
 

 
 
 
 
 
 

  وطني
 

 مربي تنشیط
 الشباب

 -المترشحون الذین 30
 یثبتون مستوى السنة

 الثالثة ثانوى أو شهادة
 معادلة لها.

 -طلب خطي،
 -نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 -نسخة من شهادة مستوى السنة الثالثة ثانوى أو شهادة معادلة
 لها، مرفقة بكشف نقاط مسار التكوین

 -إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح ،
 -بطاقة اإلقامة،

(3)  
 سنوات

 -اختبار في الثقافة العامة  المدة
 3 ساعات-المعامل2،

 -اختبار دراسة نص ، المدة 2
 ساعة، المعامل 3،

 -اختبار في اللغة االجنبیة
 ( فرنسیة او إنجلیزیة) المدة 2

 ساعة، المعامل 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// 
 

 أم البواقي 02 ، باتنة  04  ،
 تبسة 03 ، جیجل 02 ، سكیكدة

 03 ، عنابة 03 ، قالمة 02 ،
 الطارف 02 ، سوق أهراس 04

 ، میلة  03   ، خنشلة 02 .
 
 



 
 

  -تودع ملفات الترشح إلكترونیا على  الرابط اإللكتروني: survey.mjs.gov.dz ابتداء من تاریخ صدور أول إشهار  في الصحافة المكتوبة.
 -في حالة تعذر المترشحین إیداع ملفاتهم إلكترونیا  یمكنهم التوجه إلى مدیریة الشباب و الریاضة  للوالیة لمرافقتهم في عملیة التسجیل اإللكتروني.

 - تحدد فترة  التسجیالت للمشاركة في المسابقة بـ 15 یومعمل،ابتداء من تاریخ صدور أول إشهار في الصحافة المكتوبة.
.www.mjs.gov.dz أو من موقع الوزارة www.concours-fonction-publique.gov.dz أو www.dgfp.gov.dzتحمل استمارة المعلومات ( نموذج 01) من الموقع- 

 - بإمكان المترشحین غیر المقبولین للمشاركة في المسابقة  تقـدیم  طعن على مستوى الرابط survey.mjs.gov.dz، تجتمع لجنة الطعون للبت في الطعون  و الرد على المعنیین قبل خمسة (5) أیام عمل على األقل من تاریخ إجراء المسابقة.
 - یعد ناجحین في المسابقة  على أساس االختبارات ، المترشحون الذین تحصلوا على معدل عام یساوي 10 من 20 على األقل، دون الحصول على نقطة  إقصائیة  تقل عن 5 من 20  في حدود المناصب المفتوحة.

  -یؤدي  غیاب المترشح عن  أحد االختبارات  إلى إقصائه من المسابقة.
 -تتمم ملفات المترشحین بعد النجاح في المسابقة بالوثائق التالیة :نسخة من الوثیقة التي تثبت وضعیة المترشح إزاء الخدمة الوطنیة،شهادة السوابق العدلیة ، ساریة المفعول،شهادة المیالد رقم 13 ،الشهادات الطبیة ، صورتان (02) شمسیان،

 -یلتزم كل مترشح تابع دورة تكوین متخصص بنجاح بخدمة اإلدارة ثالث 3 سنوات عن كل سنة تكوین دون أن تفوق المدة المعنیة سبعة 7 سنوات،  و في حالة انقطاع المستفید  عن الدورة التكوینیة أو كان موضوع إجراء طرد ، أو لم یلتحق بمنصب تعیینه بعد نهایة التكوین في أجل شهر
 1 واحد فإنه یلزم بتسدید جمیع مصاریف التكوین.

 -یتم إجراء المسابقات على مستوى  مؤسسات التكوین المعنیة .
  -یدفع المترشح حقوق المشاركةفي المسابقات.

 

 

 

 المعهد الوطني للتكوین العالي
 إلطارات الشباب و الریاضة

 بوهران
 

 العنوان:
 23 شارع الجمهوریة، عین

 الترك، وهران
  الهاتف /الفاكس:
041605251 
041605249 

 المعهد الوطني للتكوین العالي
 إلطارات الشباب و الریاضة

 بوهران
 

 مربي األنشطة
 البدنیة   و
 الریاضیة

 -المترشحون الذین 30
 یثبتون مستوى السنة

 الثالثة ثانوى أو شهادة
 معادلة لها.

 -طلب خطي،
 -نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 -نسخة من شهادة مستوى السنة الثالثة ثانوى أو شهادة معادلة
 لها، مرفقة بكشف نقاط مسار التكوین

 -إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح ،
 -03شهادات طبیة ( طب عام+طب األمراض الصدریة+طب

 أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء مختصین.
 -بطاقة اإلقامة،

(3) 
  سنوات

 -اختبار في دراسة النص المدة
 3 ساعات-المعامل2،

 -اختبار في  االهلیة البدنیة ،
 المدة 3 ساعات، المعامل 3،

 -اختبار في اللغة األجنبیة(
 فرنسیة او إنجلیزیة) المدة 2

 ساعة، المعامل 1.

// 
 

 الشلف 02 ، بشار 03 ، تلمسان
 02 ، سعیدة 03 ، سیدي بلعباس
 02 ، مستغانم 01 ، معسكر 03

 ، وهران 02 ، البیض 02 ،
 تندوف 02 ، تیسمسیلت 02 ،

 النعامة 02 ، عین تموشنت 02
 غلیزان 02 .

 

 -ریاضیي النخبة 10
 و المستوى العالي

 صنف "أ"  و صنف
 "ب"  الذین یحوزن

 مستوى 9 أساسي أو 4
 متوسط على األقل.

 - طلب خطي،
 -نسخة من  وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 -نسخة من شهادة مستوى 9 أساسي / 4 متوسط أو شهادة
 معادلة لها مرفقة بكشف نقاط مسار التكوین.
  -إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح ،

 -03شهادات طبیة ( طب عام+طب األمراض الصدریة+طب
 أمراض القلب) مسلمة من قبل أطباء مختصین.

 - نسخة من شهادة ریاضیي النخبة فئة " أ و ب" و المسلمة
 من طرف وزارة الشباب و الریاضة.

 - نسخة من مؤهل أعلى من 9 أساسي / 4 متوسطمرفقبكشف
 نقاط مسار التكوین، ال یتجاوز مستوى  الثالثة ثانوي  ، ان

 وجدت،
 

(3)  
 سنوات

 یتم  إنتقاء المترشحین  في حدود
 المناصب المفتوحة حسب المعاییر

 المعتمدة االتیة:
 1.تصنیف  فئة ریاضیي النخبة

 صنف (أ) و(ب).
 2.  مستویات تصنیف فئات

 ریاضیي النخبة  ( 1، 2، 3)
 3. تمنح االولویة  لحاملي شهادة

 أعلى من  9 اساي  أو 4 المتوسط
 في حدودالسنة ثالثة ثانوي،

 4.المعدل العام لمسار الدراسة.
 5. أقدمیة الشهادة أو المؤهل

 المتحصل علیه من قبل المترشح.
 
 

//  
 
 
 

  وطني
 

 مربي تنشیط
 الشباب

 -المترشحون الذین 30
 یثبتون مستوى السنة

 الثالثة ثانوى أو شهادة
 معادلة لها.

 -طلب خطي،
 -نسخة من وثیقة التعریف الوطنیة ساریة المفعول،

 -نسخة من شهادة مستوى السنة الثالثة ثانوى أو شهادة معادلة
 لها، مرفقة بكشف نقاط مسار التكوین

  -إستمارة معلومات تملئ من قبل المترشح
 -بطاقة اإلقامة،

(3) 
 سنوات

 -اختبار في الثقافة العامة  المدة
 3 ساعات-المعامل2،

 -اختبار دراسة نص ،المدة 2
 ساعة، المعامل 3،

 -اختبار في اللغة االجنبیة (
 فرنسیة او إنجلیزیة) المدة 2

 ساعة، المعامل 1.

// 
 

 بشار 03 ، تلمسان 04 ، تیارت
 03 ، سعیدة 02 ، سیدي بلعباس
 02 ، مستغانم 03 ، معسكر 03

 ، البیض 03 ، تندوف 01
 ،النعامة  ( بلدیة عین الصفراء

 01 ، بلدیة عسلة 01 ، بلدیة عین
 بن           خلیل 01 ) ،غلیزان

. 03 
 

http://www.dgfp.gov.dz/
http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/
http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/
http://www.mjs.gov.dz/

