
 
ةـيــــبــعـــشــة الــيــراطـــقـــــمــديــة الــريــــزائــــجــــة الـــوريـــــهـــمـــجــال  

والبحث العلميوزارة التعليم العالي   
والتطوير التكنولوجيالمديرية العامة للبحث العلمي   

تنمية الطاقات المتجددةز ــركـم  
 

الن اشــهــاري لـلــتــــوظـــيـــفــإع  

ووحدات مختلف أقسام  احتياجاتمن أجل  8201سنة بعنوان  يوظف، تنمية الطاقات المتجددة مركز

حسب: دائمين ، باحثينالبحث  

عدد  مكان العمل  مالحظة 
المناصب 
  المفتوحة

 الرتبة  لتوظيف انمط   شروط االلتحاق التخصص 

 بوزريعة
 )الحزائر(

مركز تنمية 
الطاقات 
 المتجددة 

 منصب. 01أجهزة  تخصص الكترونيك - منصب  26

  مناصب. 04 ميكانيكيةهندسة  -

  مناصب. 02هندسة طرائق  -

 مناصب. 02 كيمائيةهندسة  -

 منصب. 01أنظمة الكترونية تخصص  الكتروتقني -

 مناصب. 05الكتروتقني  -

 مناصب. 05الكترونيك  -

  .صبامن 02الية  -

 منصب. 01هندسة المواد  -

 02و علوم وهندسة المواد ازياء المواد يعلم المواد او ف-

  .صبامن
  .منصب 01االقتصاد  معلو-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و أشهادة دكتورة 
شهادة معادلة و 

 معترف بها 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على أساس 
 الشهادة 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أستاذ 
بحث 
–قسم 

 -ب

وحدة تنمية  بوسماعيل 
األجهزة 
 الشمسية

 مناصب 02طاقوية فزياء  - منصب  15

 مناصب 02طاقات المتجددة  -

 مناصب. 02ميكانيك  -

 مناصب. 02هندسة الطرائق  -

 مناصب. 01اعالم الي -

 مناصب. 02الكترونيك -

 مناصب. 02الكتروتقني  -

 منصب. 01ية وئكهروضتخصص طاقات متجددة  -

 01ظمة الكترونية متقدمة تخصص أن هندسة كهربائية -

 منصب.

وحدة البحث   غرداية
التطبيقي في 

الطاقات 
 المتجددة 

 منصب. 01هندسة صناعية  - منصب  13

 مناصب. 02هندسة كهربائية  -

 .منصب 01الية  -

 منصب. 01الكترونيك  -

 منصب. 01الكتروتقني  -

 03طاقوية او ميكانيك السوائل  تخصصهندسة ميكانكية  -

 مناصب.
 منصب 01زياء طاقوية يف -

 منصب. 01ا بيولوجي معلو

  .منصب 01مياء يك-

 منصب. 01أنظمة تحويل الطاقة  :الية-



وحدة البحث  ادرار 
ا في الطاقات 
المتجددة في 

الوسط 
 الصحراوي 

 منصب. 01الكتروتقني - مناصب  08

 منصب 01أنظمة كهربائية تخصص الكتروتقني  -

 مناصب. 02الكترونيك  -

 مناصب. 02طاقوية  تخصصميكانيك  -

 منصب. 01زياء طاقوية يفتخصص زياء يف -

 منصب. 01بيولوجيا  -

   

 

 

 ملف الترشح:
طلب خطي موقع عليه للمشاركة في المسابقة مع تبيان المنصب + السيرة الذاتية. -1  

بطاقة التعريف الوطنية. مننسخة   -2  

نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين. -3  

أو الموقع  ةاقة معلومات تمأل من طرف المترشح ) هذه البطاقة تحمل على موقع اإللكتروني للمديرية العامة للوظيفة العموميبط -4

: المسابقات على اساس الشهادة موذج ن( االلكتروني للمركز  

www.dgfp.gov.dz أو www.concours-fonction-publique.gov.dz  أو www.cder.dz  

:اتهم اإلدارية بـ ، قبل تعيينهم في الرتب او المناصب المترشح لها استكمال ملفيتعين على المترشحين المقبولين نهائيا*   

اإلقامة. بطاقة - 2 لوطنية.نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة ا -  1 

 شهادات طبية. -

  صورتان شمسيتان. - 6

شهادة السوابق العدلية سارية المفعول. - 4  

شهادة ميالد. -5  

3 

    

 مالحظة: بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة الموظف عليهم اضافة الوثائق التالية:

الة تصريح شرفي يتضمن التعهد باالستق -سلطة المسؤولة، تقديم رخصة المشاركة في المسابقة ممضاة من طرف ال -  

  .في الجرائد( يوما عمل الموالية لصدور اإلعالن 15) عشرخمسة ب أن ترسل الملفات في أجل أقصاه يج

 هام جدا : 

عمل أيام ( 15عشر )خمسة في أجل أقصاه  الوحدات المراد تقديم الترشح فيهاعلى مستوى المركز و الملفات تودعيجب أن  -  

 :ةن التالييواعلى العن في الجرائدالموالية لصدور اإلعالن 

  :*مركز تنمية الطاقات المتجددة

CDER     والية الجزائر  16340طريق المرصد بوزريعة  62ص.ب 

  :وحدة تنمية األجهزة الشمسية*

UDES   تيبازة  –يواسماعيل  386ص.ب  11طريق وطني رقم– 

  :غرداية–ث التطبيقي في الطاقات المتجددة وحدة البح*         

URAER  غار طام منطقة الصناعية بونورة والية غرداية 88.ب ص  

  :– ادرار– في الوسط الصحراوي  وحدة البحث ا في الطاقات المتجددة*        

       URER-MS   طريق رقان والية ادرار  478ص.ب 

 

 

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

