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. لمھنیةنماذج اإلعالن في الصحافة أو اإللصاق للمسابقات واالمتحانات والفحوص ا: 2ملحق 

.نموذج اإلعالن في الصحافة بالنسبة لمسابقات التوظیف الخارجي: 1-2ملحق 

.نموذج اإلعالن عن ترقیة داخلیة: 2-2ملحق 
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.على أساس االختبارات أو الفحوص المھنیة/نموذج الجدول المخصص إلنتقاء المترشحین للمسابقات على أساس الشھادات

:ملفات الترشح المقبولة-1

الرقم التسلسلي
رقم التسجیل 
في السجل 

الخاص

اسم ولقب 
دتاریخ المیالالمترشح

المؤھل

أو الشھادة

تحدید (التخصص 
التخصص المدون

في المؤھل
)أو الشھادة

الوضعیة اتجاه الخدمة 
معفى / مؤجل(الوطنیة 

مؤھل ال / لسبب طبي
)یجند

تاریخ إنقضاء 
التأجیل من 

الخدمة الوطنیة 
بالنسبة(

)للمؤجل

تاریخ إنقضاء 
سریان صحیفة 

السوابق 
القضائیة 

3رقم 

مالحظات

:ملفات الترشح غیر المقبولة-2

رقم التسجیل في السجل الرقم التسلسلي
تاریخ المیالداسم ولقب المترشحالخاص

وثائق (سبب الرفض بالتفصیل 
ناقصة أو منتھیة الصالحیة أو أيّ 

)سبب آخر

رقم (مرجع الرفض 
وتاریخ الرسالة 
)الموصى علیھا

تمالحظا

.....في : .....    حرر بـ

ممثلھاوختم السلطة التي لھا صالحیة التعیین أو إمضاء

األعضاء المختصةالمتساویةاإلداریة للّجنة این عنالمنتخباألعضاء الممثلینإمضاء إمضاء ممثلي المؤسسة أو اإلدارة العمومیة المعنیة                           

.الرتبة المعنیةإزاء السلك أو



 

 

3 2 

 

 

              
              

              
 

 

  

  

             
 



 

 

 

 

 



.الفحص المھني/الجدول المخصص النتقاء المترشحین لالمتحان المھنينموذج

:ملفات الترشح المقبولة-1

تسجیل في رقم الالرقم التسلسلي
السجل الخاص

اسم ولقب 
المترشح

تاریخ التعیین 
في الرتبة 

تاریخ التثبیت أو 
الترقیة   أو اإلدماج 

في الرتبة 

الخدمة الفعلیة في 
الرتبة 

انتداب، (الوضعیات القانونیة األساسیة 
استیداع، عطلة مرضیة طویلة األمد، 

...)وضعیة الخدمة الوطنیة 
...)إلى ... تحدید الفترة من(

مالحظات

:ملفات الترشح غیر المقبولة-2

رقم التسجیل في السجل الرقم التسلسلي
مرجع رسالة تبلیغ رفض اسم ولقب المترشحالخاص

ترشح الموظف

مبررات رفض الترشح
تنازل الموظف، غیاب الرد على ( 

...)التبلیغ
مالحظات

.....في : .....    حرر بـ

ممثلھاإمضاء وختم السلطة التي لھا صالحیة التعیین أو 

متساویة األعضاء العن اللجنة اإلداریة المنتخبیناألعضاء الممثلین إمضاء .                           إمضاء ممثلي المؤسسة أو اإلدارة العمومیة المعنیة

.باالمتحان أو الفحص المھنيأو الرتبة المعنیةالمختصة إزاء السلك 
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