
 

 بالغ حىل الترشح للخطط الىظيفيت 

 لمراكس المندمجت للشباب والطفىلتبا

 
م وزارة المرأة  ز شح للخطط الوظيفية بال والطفولة وكبار السن واألرسةتعت  مراكز فتح باب الت 

 المندمجة للشباب والطفولة، وذلك وفقا للبيانات التالية: 

 

وط الدنيا   راكز المندمجة للشباب والطفولةالم وط الخصوصية الشر  الشر

 المركز المندمج  برج العامري

 
ت أف تتبببببوفر 

البببببدنيا  الشررررر   ينببببببنز
ت خطة رئبي  ملبل ة 

ز
للتسمية ف

مببدير إدارة  إدارة مركزيببة أو كاةيببة
مركزيببببببببببببببببببببببة بالنسبببببببببببببببببببببببة للمراكببببببببببببببببببببببز 
المندمجبببببببببة للشبببببببببباب والطفولبببببببببة 
صبببببببببببببن  أ، والمنلبببببببببببببو   لي بببببببببببببا 

( مبن األمبر  بدد 2ضمن الفلب   
ت  2002لسببببببببببنة  5221

ز
المبببببببببب رخ ف

والمتعلبببببببببببببببببببب   2002أفريبببببببببببببببببببب   22
بضبببببببببببط ناببببببببببام إ ببببببببببناد الخطببببببببببط 
الوظيفيبببببببببببببببة ببببببببببببببببا دارة المركزيبببببببببببببببة 

 وا  فاء من ا. 
 
 
 
 
  

 
 
 

شببح  أف يتمتببب    يجببع  بببت المت 
ا   بببببت  بمببببب ةدت إللبببببد ا رس 
تسببببببببببيتم إدارة المركببببببببببز المنببببببببببدمج 
للشباب والطفولة و لدضبطد  
بالمشببمو ت المنلببو   لي ببا 

 2058لسببببببنة 882ببببببباألمر  ببببببدد 
ت 
ز
 2058أكتبببببببببببوبر  22المببببببببببب رخ ف

والمتعلببببببببببببببببب  ببببببببببببببببببالتناي  ا داري 
والمببببببببببببببانت للمراكببببببببببببببز المندمجببببببببببببببة 

 للشباب والطفولة. 
  
  
  
  
  
  
  
  

اءبالمركز المندمج    حت الخضز

 المركز المندمج  برادس

 المركز المندمج  بباردو

 المركز المندمج بمرناق

رت ز  المركز المندمج  ببتز

 ساإلية  يدي يو  بالمركز المندمج  

 المركز المندمج  بالكا 

 المركزالمندمج بباجة

ز دراة   المركزالمندمج بعيم

 المركز المندمج ب فوز

 المركز المندمج بالقضين

 المركزالمندمج بسيدي بوزيد

 المركز المندمج بسو ة
 المركزالمندمج بالمنستتم 

 المركز المندمج بقفلة

 المركز المندمج بلفاإل 

 المركز المندمج بدوز

ز إلرداف  المركزالمندمج بي 

 
    

 

 الجمهىريت التىنسيت
 والطفىلت وكبار السن وزارة المرأة واألسرة

 

 ......تونس في                  



 

 

 مركز مندمج حمام األن 

ت أف تتبوفر 
البدنيا  الشر   ينبنز

ت خطبببببببببببببببة رئبببببببببببببببي  
ز
للتسبببببببببببببببمية ف

ملبببببببببببببببببببببببببببببببل ة إدارة مركزيبببببببببببببببببببببببببببببببة 
للمراكبببببببببز المندمجبببببببببة بالنسببببببببببة 

 ،بصببن  للشببباب والطفولببة 
والمنلبببببببببببببو   لي بببببببببببببا ضبببببببببببببمن 

( مببببببببن األمببببببببر  ببببببببدد 2الفلبببببببب   
المبببببببببب رخ  2002لسببببببببببنة  5221

ت 
ز
والمتعلب   2002أفري   22ف

بضببببببط نابببببام إ بببببناد الخطبببببط 
الوظيفيبببببببببة ببببببببببا دارة المركزيبببببببببة 

 ا  فاء من ا. و 

 
 

 

شببببح أف يتمتبببب    يجبببع  ببببت المت 
ا   ببببببت  بمببببب ةدت إللببببببد ا رس 
تسببببببببببيتم إدارة المركببببببببببز المنبببببببببببدمج 
للشباب والطفولة و لدضبطد  
بالمشببمو ت المنلببو   لي بببا 

 2058لسبببببنة 882بببببباألمر   بببببدد 
ت 
ز
 2058أكتبببببببببببوبر  22المببببببببببب رخ ف

والمتعلببببببببببببببببب  ببببببببببببببببببالتناي  ا داري 
والمببببببببببببببانت للمراكببببببببببببببز المندمجببببببببببببببة 

 للشباب والطفولة. 
 

 
 

 مركز مندمج مقرين

 مركز مندمج السواست 

 

وط الخلوصية المطلوبة  وط الدنيا والش  شح ممن تتوفر في   الش  ت الت 
ز
ز ف لذا فعت الراغبيم

يد  ت العنواف :  والمذكورة أ ده، التفض  بتقدي  ترش ات    ن طري  الت  ن ج  02التانت

المرأة واألرسة والطفولة أو  ت  إيدا  ا بمكتع الضبط المركزي لوزارة  5005ن   اصمة الجزائر تو 

 وكبار السن، مل وبة بالوثائ  التالية: 

 لطفولة وكبار السن م  ت ديد الخططالسيدة وزيرة المرأة واألرسة وا با  ترشح  مطلع -

شح لثدثة م  سات( المتناظر   لي ا   .  يمكن الت 

ة ذاتية مفللة.  -   تم

وط الخلوصية  - شح. تقرير مفل   ت الم ةدت المطلوبة ضمن الش   ودواف  تقدي  الت 

 نسخة من الش ادة العلمية.  -

 .إف وجدت إلرارات التكلي  السابقة -

 نسخة من القرار الضابط ألخر وضعية إدارية.  -

شح مفتوح لإلطارات ال الية.  -  الت 
 

ت  
ز  ن طري  فرز الملفات  جراء اختبار نفست تقنز بعد فرز الملفات يت  ا تد اء المقبوليم

 . ز ش يم
 للمت 

شحات يوم الجمعة  أخر   .9502جويلية  50أجل لقبول التر

 


