الجميوريــة الجزائريــة الديـمقراطيـة الشعبيــة
وزارة الـداخمية و الجمـاعات المـحميـة و التييئة العمرانية

المديـريــــة العامـ ــــة لمحمايـة الـمدنيــــة
مـديــريـة الم ـــوظفيــــن و التكـويـــــن
فين
الم ـــديـريــــة الفرعيـ ـــــة لممـوظ ـ ـ

إعـــالن عــن توظيــف

تعمن المديرية العامة لمحماية المدنية عن تنظيم مسابقة عمى أساس الشيادات لتوظيف ( )205طبيب مالزم أول الحماية المدنية:
الرتبة

شروط االلتــحاق
ــ

نمط

التوظيف

المستوى المطموب

عدد المناصب

المالية المفتوحة

 أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية ، أن يكون متمتعا بحقوقو المدنية ،طبيب
مالزم أول

 -أن ال تحمل شيادة سوابقو العدلية مالحظات تتنافى و طبيعة نشاط سمك الحماية المدنية،

مسابقة عمى  -أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منيا ألسباب غير طبية،
أساس

الشيادات

 أن ال يتجاوز سنيم عند تاريخ إجراء المسابقة  30سنة، أن ال تقل القامة عن  1.70م لممترشحين و  1.65م لممترشحات. أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل  20/15بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح عمى أنال تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من ،10/07
 أن ال يكون حامال لموشم عمى جسده، -أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.

شيادة دكتور في
الطب

205

مكان التعيين

تكويـن الممــف:
 طمب خطي ، -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

 نسخة من الشيادة المطموبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعمق بالمسار الدراسي، ( )03شيادات طبية (طب عام  +طب صدري +طب العيون)،– شيادة قياس القامة،

 -استمارة معمومات تحمل من الموقع الرسمي لممديرية العامة لموظيفة العمومية  www.dgfp.gov.dzيتم ممؤىا من طرف المترشح،

 -صورتان ( )02شمسيتان.

– ظرفان بريديان عمييما عنوان المترشح ،

– شيادات العمل تثبت الخبرة المينية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص ،عند االقتضاء ،مرفقة بشيادة االنتساب مسممة من طرف ىيئة الضمان االجتماعي المعنية،

– شيادات تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في جيازي اإلدماج الميني أو االجتماعي لحاممي الشيادات ،بصفة متعاقد ،عند االقتضاء،
– وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكمال أعمى من المؤىل أو الشيادة المطموبة في نفس التخصص ،عند االقتضاء،
– وثيقة تثبت األعمال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص ،عند االقتضاء،
– شيادة عائمية بالنسبة لممترشحين المتزوجين،

– وثيقة تثبت أن المترشح ىو األول في دفعتو ،عند االقتضاء،

يتعين عمى المترشحين الناجحين نيائيا في المسابقة استكمال ممفاتيم بالوثائق التالية:
 -نسخة من شيادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية،

 مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (شيادة رقم  )03سارية المفعول، -مستخرج شيادة الميالد.

 شيادة الجنسية الجزائرية. -صورتان ( )02شمسيتان.

*تودع أو ترسل ممفات الترشيح كاممة خالل عشرون ( )20يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إشيار لممسابقة في الجرائد المكتوبة إلى المدرسة الوطنية لمحماية المدنية – برج البحري .-

مالحــظات ىـــامة:

 - 01كل ممف ناقـص أو يرسل بعد التاريخ المحدد ال يؤخذ بعين االعتبار.

 -02يجب أن تكون الشيادة الطبية لألمراض الصدرية و طب العيون مسممة من طرف طبيب مختص.
 -03المرشحون الحاصمين عمى بطاقة الخدمة الوطنية التي تحمل عبارة (معفى بسبب طبي) ال يقبمون لممشاركة في المسابقة.

