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    وزارة العدلوزارة العدلوزارة العدلوزارة العدل

        ااااململململددددييييررررييييةةةة    ااااللللععععااااممممةةةة    للللللللمممموووواااارررردددد    ااااللللببببرشرشرشرشييييــــةةةة    
دددداااارررريييينينينيني ٕٕ         ممممددددييييررررييييةةةة    ممممووووظظظظففففيييي    ككككتتتتااااببببةةةة    ااااللللضضضضببببطططط    وووو    ااااالالالٕالٕ

        

        

        ٕاعالن عن مسابقاتٕاعالن عن مسابقاتٕاعالن عن مسابقاتٕاعالن عن مسابقات

  :ب املبينة ٔاد@هتللتوظيف يف الر  ةمسابق تنظميتعلن وزارة العدل، املديرية العامة للموارد البرشية، عن 
                                                

        

        
        ::::جيجيجيجيبببب    اااأٔٔٔنننن    حتحتحتحتتتتتوووويييي    ممممللللففففااااتتتت    ااااللللرترترترتحشحشحشحش    ععععىلىلىلىل    ااااللللووووIIIIئئئئقققق    ااااللللتتتتااااللللييييةةةة

  طلب خطي،    ----
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،  -

    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    رشوط أخرىرشوط أخرىرشوط أخرىرشوط أخرى    عدد املناصبعدد املناصبعدد املناصبعدد املناصب        رشوط إاللتحاقرشوط إاللتحاقرشوط إاللتحاقرشوط إاللتحاق        منط التوظيف منط التوظيف منط التوظيف منط التوظيف     لرتبةلرتبةلرتبةلرتبةاااا

        أمني قسم ضبط أمني قسم ضبط أمني قسم ضبط أمني قسم ضبط 

  مسابقة عىل ٔاساس الشهادات

  14  ليسانس يف العلوم القانونية و إالدارية
تكوين ختصيص ملدة 

  )1(سـنة 

  جملس قضاء اجلزائر

  14  .شهادة الباكلورs ٔاو شهادة معادq لها        أمني ضبطأمني ضبطأمني ضبطأمني ضبط
تكوين ختصيص ملدة 

  )2(سـنتني 

        معاون أمني ضبطمعاون أمني ضبطمعاون أمني ضبطمعاون أمني ضبط

             لسـنة الثالثة اشهادة مدرسـية تثبت مسـتوى  -
             إالعالم االٓيل  و شهادة يف  من التعلمي الثانوي

مسلمة من ) ال تقبل شهادة تقين و تقين سايم(
 .مؤسسة تكوين معومية ٔاو مؤسسة تكوين معمتدة

  .مانةشهادة يف أالعامل املكتبية ٔاو االٔ ٔاو   -

13  
تكوين ختصيص ملدة 

  )1(سـنة 

        عون أمانة الضبطعون أمانة الضبطعون أمانة الضبطعون أمانة الضبط
        الثالثة السـنة مسـتوىشهادة مدرسـية تثبت 

  .انويمن التعلمي الث
06  

تكوين حتضريي ملدة 
  ٔاشهر ) 3(ثالث 



  خة من املؤهل ٔاو الشهادة املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين،نس -

 ٔاو املوقـــع إاللكـــرتوين للمديريـــة العامـــة للوظيفـــة العموميـــة  www.mjustice.dz تســـحب مـــن املوقـــع إاللكـــرتوين لـــوزارة العـــدل( بطاقـــة معلومـــات متلـــئ مـــن طـــرف املـــرتحش -
WWW.CONCOURS-FONCTIONPUBLIQUE.GOV.DZ(.  

  ،بوالية اجلزائرشهادة إالقامة تثبت ٕاقامة املرتحش  -
- µتسـبة يف القطاع اخلاص،عي، ¿لنسـبة لٔالقدمية املك شهادات العمل اليت تثبت أالقدمية املهنية للمرتحش يف إالختصاص، ينبغي ٔان تكون هذه الشهادات مؤرش علهيا من طرف هيئة الضامن إالج  
 املشغول، عند إالقتضاء،شهادة تثبت مدة العمل املؤدى من طرف املرتحش ، يف ٕاطار Çازي إالدماج املهين و إالجµعي للشـباب حاميل الشهادات، مع توضيح املنصب  -
  اء،ٔاي وثيقة تثبت متابعة املرتحش تكوينا ٔاعىل من الشهادة املطلوبة يف التخصص، عند إالقتض -
  ٔاي وثيقة تثبت أالشغال و اراسات املنجزة من طرف املرتحش يف التخصص، عند إالقتضاء، -
  .شهادة احلاq العائلية ¿لنسـبة للمرتحشني املزتوجني -

        ::::ٕاسـتكامل ملفاهتم ¿لوIئق التاليةٕاسـتكامل ملفاهتم ¿لوIئق التاليةٕاسـتكامل ملفاهتم ¿لوIئق التاليةٕاسـتكامل ملفاهتم ¿لوIئق التالية    هنائياهنائياهنائياهنائياالناحجني الناحجني الناحجني الناحجني يتعني عىل يتعني عىل يتعني عىل يتعني عىل     
  ، 07شهادة امليالد رمق  -
  وضعية القانونية ٕازاء اخلدمة الوطنية،نسخة من الوثيقة اليت تثبت ال -

  ،تثبتان  ٔاهلية املرتحش لشغل املنصب املطلوب) الطب العام و شهادة طب أالمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب خمتص) (2(شهادÔن طبيتان  -
  ،خبلفية بيضاء مشسيتان) 02(صورÔن  -
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