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تاريخ إجراء اإلختبار 

  المهني

شروط المشاركة 

  والكفاءة المشترطة
  المهام

 2019ديسمرب  11  2019نوفمرب  11  حـــــــارس  04  01  األوىل

  واأليام املوالية

السنة السادسة من 

التعليم اإلبتدائي 

(نظام قدمي) أو 

األساسي (نظام 

  على األقلجديد) 

والسنة الثالثة من 

التعليم الثانوي 

(نظام قدمي) أو 

السنة التاسعة 

أساسي (نظام 

  جديد) على األكثر

 نشآتحراسة امل

واملباين التابعة 

وكل عمل  للمركز، 

آخر موافق هلذا 

  الصنف

  شروط المشاركة :* 

 أوت 05املؤرخ يف  1985لسنة  78من القانون عدد  18جيب أن تتوفر لدى املرتشحني الشروط العامة املنصوص عليها بالفصل  -

1985،  

 1229) على األكثر عند تاريخ ختم الرتشحات حتتسب وفق أحكام األمر عدد 40أن ال يتجاوز سن املرتشح األربعني سنة ( -

  .1992أوت  28املؤرخ يف  1992لسنة  1551كما مت إمتامه باألمر عدد   1982سبتمرب  2املؤرخ يف  1982لسنة 

  : المهني* الوثائق المكونة لملف الترشح لإلختبار 

 باسم املدير العام للمركز الوطين للعلوم والتكنولوجيا النووية ،مطلب الرتشح  1 •

 ،نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية •

 ثالثة أشهر.مضمون من سجل السوابق العدلية (األصل) مل ميض على تاريخ تسليمه أكثر من  •

 ثالثة أشهر.مل ميض على تاريخ تسليمه أكثر من مضمون والدة  •

شهادة طبية (األصل) مل ميض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر تثبت أن املرتشح تتوفر فيه املؤهالت البدنية  •

 .والذهنية املفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب اجلمهورية

درسية مع وجوب مصادقتها باإلدارة اجلهوية للرتبية بالنسبة للشهادات نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من الشهادة امل •

  املدرسية الصادرة عن مؤسسات خاصة،

 نسخة مطابقة لألصل من شهادات تكوينية يف عالقة باإلختصاص املطلوب إن وجدت، •



أو خاص) ال تقل  شهادة مطابقة لألصل من شهادة خربة يف اختصاص حراسة وسالمة حتمل ختم املؤسسة (قطاع عمومي •

 أشهر،  6عن 

 الوصول حيمالن عنوان املرتشح. اظرفان خالصا معلوم الربيد مضمون •

بالنسبة للمرتشح الذي جتاوز السن القانونية، جيب إرفاق الوثائق سالفة الذكر بشهادة تثبت إجناز خدمات مدنية فعلية أو الرتسيم 

ل مل ميض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر يف تاريخ ختم بصفة طالب شغل من قبل مكتب التشغيل والعمل املستق

  الرتشحات.

  إثر النجاح يف اإلختبار املهين، جيب على كل مرتشح إضافة الوثائق التالية :

 ثالثة أشهر.مضمون من سجل السوابق العدلية (األصل) مل ميض على تاريخ تسليمه أكثر من ) 1

ى تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر تثبت أن املرتشح تتوفر فيه املؤهالت البدنية والذهنية شهادة طبية (األصل) مل ميض عل) 2

  .املفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب اجلمهورية

  * كيفية تقديم ملف الترشح :

   : ا النووية على العنوان التايلتوجه مطالب الرتشح لإلختبار املهين مرفوقة بالوثائق املطلوبة إىل املركز الوطين للعلوم والتكنولوجي -

  سيدي ثابت، أريانة. 2020املركز الوطين للعلوم والتكنولوجيا النووية، القطب التكنولوجي 

أو ال يتضمن الوثائق املنصوص  2019نوفمرب  11ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الرتشحات احملدد ليوم 

  .الوصول اإلرسال أو اريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة تاريختختم البريد أو  ويكونعليها أعاله 

 

 


