
     

    امجلهورية اجلزائرية اميقراطية الشعبيةامجلهورية اجلزائرية اميقراطية الشعبيةامجلهورية اجلزائرية اميقراطية الشعبيةامجلهورية اجلزائرية اميقراطية الشعبية
        وزارة العدلوزارة العدلوزارة العدلوزارة العدل

    الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرامئ املتص� الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرامئ املتص� الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرامئ املتص� الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرامئ املتص� 
ماكحفهتاماكحفهتاماكحفهتاماكحفهتابتكنولوجيات إالعالم و إالتصال و بتكنولوجيات إالعالم و إالتصال و بتكنولوجيات إالعالم و إالتصال و بتكنولوجيات إالعالم و إالتصال و      

    
    

        
        

        

        ٕاعالن عن مسابقات عىل ٔاساس الشهاداتٕاعالن عن مسابقات عىل ٔاساس الشهاداتٕاعالن عن مسابقات عىل ٔاساس الشهاداتٕاعالن عن مسابقات عىل ٔاساس الشهادات
        

        

عن ماكحفهتا،  الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرامئ املتص� بتكنولوجيات إالعالم و إالتصال وتعلن 
  فتح مسابقات للتوظيف يف الرتب املبينة ٔادCه:

  
        

    
    
        
        

        

        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

    الرتبةالرتبةالرتبةالرتبة
منط منط منط منط 
        التوظيفالتوظيفالتوظيفالتوظيف

    عدد املناصبعدد املناصبعدد املناصبعدد املناصب        رشوط Pلتحاقرشوط Pلتحاقرشوط Pلتحاقرشوط Pلتحاق

        Uندس دوT يف Uندس دوT يف Uندس دوT يف Uندس دوT يف 
        إالعالم االٓيلإالعالم االٓيلإالعالم االٓيلإالعالم االٓيل

مسابقة عىل 
ٔاساس 
  الشهادة

شهادة Uندس دوT ٔاو ماسرت يف إالعالم االٓيل 
  ٔاو شهادة معادT لها

05  

تقين سايم يف تقين سايم يف تقين سايم يف تقين سايم يف 
        إالعالم االٓيلإالعالم االٓيلإالعالم االٓيلإالعالم االٓيل

ادة تقين سام يف إالعالم االٓيل ٔاو شهادة شه
  معادT لها،

03  

عون حفظ عون حفظ عون حفظ عون حفظ 
        البياCتالبياCتالبياCتالبياCت

  شهادة الكفاءة املهنية لعون حفظ البياCت، -
شهادة السـنة أالوىل kنوي اكم� gٕالضافة ٕاىل  -

) ٔاشهر 6تكوين يف إالعالم االٓيل مدته سـتة (
عىل أالقل ى مؤسسة خاصة للتكوين املهين 

        معمتدة.

03  

اسب ٕاداري اسب ٕاداري اسب ٕاداري اسب ٕاداري حمحمحمحم
        رئييسرئييسرئييسرئييس

-  Tشهادة تقين سام يف التخصص ٔاو شهادة معاد
  لها،

02  

        حماسب ٕاداريحماسب ٕاداريحماسب ٕاداريحماسب ٕاداري
  شهادة تقين يف احملاسـبة، -
  .شهادة التحمك يف تقنيات احملاسـبة -

02  

  07  .شهادة تقين يف أالمانة ٔاو شهادة معادT لها -        اكتب مديريةاكتب مديريةاكتب مديريةاكتب مديرية



     

        لرتحش عىل الوkئق التالية:لرتحش عىل الوkئق التالية:لرتحش عىل الوkئق التالية:لرتحش عىل الوkئق التالية:أن حتتوي ملفات اأن حتتوي ملفات اأن حتتوي ملفات اأن حتتوي ملفات اجيب جيب جيب جيب 
  طلب خطي،    ----
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،  -
  ٕازاء اخلدمة الوطنية، القانونية وضعيةالنسخة من الوثيقة اليت تثبت  -
  نسخة من املؤهل ٔاو الشهادة املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين، -
ٔاو املوقـع    wwwwww..mmjjuussttiiccee..ddzzبطاقة معلومات متلئ من طرف املرتحش (تسحب من املوقع إاللكرتوين لوزارة العدل  -

  .) WWWWWW..CCOONNCCOOUURRSS--FFOONNCCTTIIOONNPPUUBBLLIIQQUUEE..GGOOVV..DDZZإاللكرتوين للمديرية العامة للوظيفة العمومية 
  ٕالقامة، (تثبت ٕاقامة املرتحش gجلهة القضائية املعنية gملنصب املايل)،شهادة ا -
شهادات العمل اليت تثبت أالقدمية املهنية للمرتحش يف إالختصاص، ينبغي ٔان تكون هذه الشهادات مـؤرش علهيـا مـن  -

  طرف هيئة الضامن إالجÄعي، gلنسـبة لٔالقدمية املكتسـبة يف القطاع اخلاص،
مدة العمل املؤدى من طرف املـرتحش ، يف ٕاطـار Êـازي إالدمـاج املهـين و إالجÄعـي للشــباب حـاميل شهادة تثبت  -

  الشهادات، مع توضيح املنصب املشغول، عند إالقتضاء،
  ٔاي وثيقة تثبت متابعة املرتحش تكوينا ٔاعىل من الشهادة املطلوبة يف التخصص، عند إالقتضاء، -
  سات املنجزة من طرف املرتحش يف التخصص، عند إالقتضاء،ٔاي وثيقة تثبت أالشغال و ارا -
  شهادة احلاT العائلية gلنسـبة للمرتحشني املزتوجني. -
  

  و يتعني عىل الناحجني هنائيا ٕاسـتكامل ملفاهتم gلوkئق التالية:
  شهادة السوابق العدلية، سارية املفعول، -
  ، 07شهادة امليالد رمق  -
  الشهادات الطبية،-
  ) مشسيتان،Ö02ن (صور -

gٕالدارة املركزية لوزارة  ، ابتداء من Öرخي ٔاول نرش لهذا إالعالنيوما 15تودع ملفات الرتحش يف ٔاجل ٔاقصاه * * * * 
 .أالبيار اجلزائر  -ساحة برئ حامك  08العدل: 

        
        
        

  


