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

    لهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائـم لهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائـم لهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائـم لهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائـم اااا
        املتص8 بتكنولوجيات إالعالم و إالتصال و ماكحفهتا،املتص8 بتكنولوجيات إالعالم و إالتصال و ماكحفهتا،املتص8 بتكنولوجيات إالعالم و إالتصال و ماكحفهتا،املتص8 بتكنولوجيات إالعالم و إالتصال و ماكحفهتا،

        
        

  
  

        ----ٕاعالن عن توظيف ٕاعالن عن توظيف ٕاعالن عن توظيف ٕاعالن عن توظيف     ----
        

عن  صال و ماكحفهتااملتص8 بتكنولوجيات إالعالم و إالت لهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائـماتعلن         
  :ةصب الشغل التاليايف منق Fنتقاء بناء عىل دراسة امللف عن طريتنظمي توظيف 

        
    تكوين ملف الرتحش:تكوين ملف الرتحش:تكوين ملف الرتحش:تكوين ملف الرتحش:

  جيب ٔان حيتوي ملف الرتحش عىل الوRئق التالية: 
  طلب خطي، -
حسـب مـا هـو مطلـوب يف  ٔالصل الشـهادة ٔاو إالجـازة ٔاو املســتوى ارايس و / ٔاو التكـويين، مطابقةنسخة   -

  ،اجلدول ٔاعاله
  ٔالصل شهادة ٕاثبات الوضعية ٕازاء اخلدمة الوطنية، مطابقةنسخة  -
  شهادة معل تثبت اخلربة املهنية املكتسـبة يف ختصص s ص8 مع منصب العمل املراد  شغp، عند Fقتضاء، -
  ) سارية الصالحية،3مسـتخرج من حصيفة السوابق القضائية ( الوثيقة رمق  -
  لعمل املقصود،شهادة طبية تثبت تأهيل املرتحش لشغل منصب ا -
  بطاقة إالقامة، -

    منصب الشغلمنصب الشغلمنصب الشغلمنصب الشغل
        عدد املناصبعدد املناصبعدد املناصبعدد املناصب
    املالية املفتوحةاملالية املفتوحةاملالية املفتوحةاملالية املفتوحة

الشهادات الشهادات الشهادات الشهادات     املسـتوى ارايس و /ٔاواملسـتوى ارايس و /ٔاواملسـتوى ارايس و /ٔاواملسـتوى ارايس و /ٔاو
    املطلوبةاملطلوبةاملطلوبةاملطلوبة

    طبيعة التوظيفطبيعة التوظيفطبيعة التوظيفطبيعة التوظيف

        04040404        عون وقاية من املسـتوى أالولعون وقاية من املسـتوى أالولعون وقاية من املسـتوى أالولعون وقاية من املسـتوى أالول

و  السـنة أالوىل من التعلمي الثانوي
ا يف امليدان ٔاو خربة �نية مدهتا تكوين

سـنة واحدة عىل أالقل يف منصب 
    شغل عون الوقاية

  

  لفاملبناء عىل دراسة 
  

        02020202        حارسحارسحارسحارس
النشاط الواجب لياقة بدانية ت�ىش و 

  ممارسـته

        10101010        عون خدمة من املسـتوى Fولعون خدمة من املسـتوى Fولعون خدمة من املسـتوى Fولعون خدمة من املسـتوى Fول
من التعلمي  السادسةمسـتوى السـنة 

 نظام قدمي ٔاو السـنة اخلامسة أالسايس
  نظام جديد   إالبتدايئتعلمي من ال 



  

  

        جيب عىل املرتحشني بعد التوظيف، ٕامتام ملفهم �لوRئق التالية:جيب عىل املرتحشني بعد التوظيف، ٕامتام ملفهم �لوRئق التالية:جيب عىل املرتحشني بعد التوظيف، ٕامتام ملفهم �لوRئق التالية:جيب عىل املرتحشني بعد التوظيف، ٕامتام ملفهم �لوRئق التالية:
  ،07شهادة امليالد رمق  -
  شهادة السوابق العدلية، سارية املفعول،  -
 شهادة عائلية عند إالقتضاء، -
  ) صور مشسـية،6ست ( -

يف ٔاجل  : مديرية موظفي كتابة الضبط و إالدارينيلوزارة العدلإالدارة املركزية تودع ملفات الرتحش ى          
 . . . . يوما ٕابتداء من ¤رخي ٔاول نرش لهذا إالعالن 20ٔاقصاه 


