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    الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرامئ املتص� الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرامئ املتص� الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرامئ املتص� الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرامئ املتص� 
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        عىل ٔاساس الشهاداتعىل ٔاساس الشهاداتعىل ٔاساس الشهاداتعىل ٔاساس الشهادات    ةةةةٕاعالن عن مسابقٕاعالن عن مسابقٕاعالن عن مسابقٕاعالن عن مسابق
        

        

عن ماكحفهتا، الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرامئ املتص� بتكنولوجيات إالعالم و إالتصال و تعلن 
  املبينة ٔادIه: ةوظيف يف الرتبت ةفتح مسابق
  

        

    
    
        
        

        

        
        
        
        

    الرتبةالرتبةالرتبةالرتبة
منط منط منط منط 
        التوظيفالتوظيفالتوظيفالتوظيف

    عدد املناصبعدد املناصبعدد املناصبعدد املناصب        التخصص�ا�طلوب        شروط��لتحاق

        مترصفمترصفمترصفمترصف
مسابقة عىل 
ٔاساس 
  الشهادة

ليسانس يف التعلمي العايل                   
  ٔاو شهادة معادV لها.

  العلوم القانونية و إالدارية،
  ادية،العلوم Zقتص -
  العلوم املالية، -
  العلوم التجارية، -
  علوم التسـيري، -
  العلوم السـياسـية و العالقات اولية، -
 Zج`ع ماعدا ختصص عمل Zج`ع ميعل -

  الرتبوي،
  العمل و التنظمي،  صعمل النفس ختص -
ماعدا ختصيص  علوم إالعالم و االتصال -

  ،الصحافة املكتوبة و السمعي البرصي
  علوم إالسالمية ختصص رشيعة و قانون.ال -
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        أن حتتوي ملفات الرتحش عىل الوsئق التالية:أن حتتوي ملفات الرتحش عىل الوsئق التالية:أن حتتوي ملفات الرتحش عىل الوsئق التالية:أن حتتوي ملفات الرتحش عىل الوsئق التالية:جيب جيب جيب جيب 
  طلب خطي،    ----
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،  -
  ٕازاء اخلدمة الوطنية، القانونية وضعيةالنسخة من الوثيقة اليت تثبت  -
  كشف نقاط مسار التكوين،نسخة من املؤهل ٔاو الشهادة املطلوبة مرفقة ب  -
ٔ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 
  شهادة إالقامة،  -
شهادات العمل اليت تثبت أالقدمية املهنية للمرتحش يف إالختصاص، ينبغي ٔان تكون هذه الشهادات مـؤرش علهيـا مـن  -

  طرف هيئة الضامن إالج`عي، ¶لنسـبة لٔالقدمية املكتسـبة يف القطاع اخلاص،
ٕاطـار ¿ـازي إالدمـاج املهـين و إالج`عـي للشــباب حـاميل شهادة تثبت مدة العمل املؤدى مـن طـرف املـرتحش، يف  -

  الشهادات، مع توضيح املنصب املشغول، عند إالقتضاء،
  ٔاي وثيقة تثبت متابعة املرتحش تكوينا ٔاعىل من الشهادة املطلوبة يف التخصص، عند إالقتضاء، -
  عند إالقتضاء، ٔاي وثيقة تثبت أالشغال و اراسات املنجزة من طرف املرتحش يف التخصص، -
  شهادة احلاV العائلية ¶لنسـبة للمرتحشني املزتوجني. -
  

  و يتعني عىل الناحجني هنائيا ٕاسـتكامل ملفاهتم ¶لوsئق التالية:
  شهادة السوابق العدلية، سارية املفعول، -
  ، 07شهادة امليالد رمق  -
  الشهادات الطبية،-
  ) مشسيتان،02صورÍن ( -

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

        
        
        

 


