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GENERAL PERSONNEL COUNCIL
ﺇﻋـﻼﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﻗـﻢ2018/01 :

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ)ﻣﺪﻧﻲ ﻭﻋﺴﻜﺮﻱ(

أوﻻً :يعلـن ديـوان الموظفين العـام بالتعاون مع النيابة العامة عن الحاجة لشغل وظيفة معاون نيابة حسب اﻵتي:
 .1شروط التقدم للوظيفة :
 .2أن يكون المتقدم حاصﻼً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات
التالية )حقوق,قانون ,قانون وممارسة قضائية ،القانون والعلوم
اﻷمنية,الشريعة والقانون( من جهة معترف بها.
 .3يفضل أﻻ يقل المعدل الجامعي عن جيد.
 .4يفضل أن يكون المتقدم حاصﻼً على إجازة المحاماة.
 .5يفضل أن يكون المتقدم من حملة الماجستير.
 .6يفضل أﻻ يزيد عمر المتقدم عن ) (35سنة.
 .7أن يكون المتقدم متمتعا ً بالجنسية الفلسطينية وكامل اﻷهلية.
 .8أن يكون لدى المتقدم مهارات متقدمة في الكتابة والتحليل واﻻستنباط
والصياغة.
 .9أن يكون لدى المتقدم مهارات استخدام برامج Microsoft office
ويفضل من لديه شهادة ICDL
 .10أن يكون لدى المتقدم معرفة متقدمة بالتشريعات والقوانين ذات
العﻼقة بمجال العمل واﻷسس والمفاهيم المتعلقة بعمل التحقيق القانوني.
 .11أن يكون لدى المتقدم القدرة على كتابة وإعداد التقارير والمذكرات
القانونية.
 .12أن يكون لدى المتقدم مهارات لغوية متقدمة في اللغة العربية.
 .13يفضل إجادة اللغة اﻻنجليزية قراءة ,كتابة ,محادثة.

المهام الوظيفية:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

معاونة وكيل النيابة في تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة.
تقديم مذكرة لوكيل النيابة المشرف بشان العمل الذي فوض إليه
مشفوعا ً برأيه القانوني.
إعداد المذكرات واللوائح في قضايا المخالفات والجنح والجنايات التي
يكلف بالتصرف فيها وعرضها على وكيل النيابة المشرف ﻹبداء رأيه
فيها قبل إجالتها للنائب العام أو أحد مساعديه.
القيام بأعمال التحقيق بنا ًء على تفويض من وكيل النيابة المختصة.
إعداد وكتابة التقارير المطلوبة من المسئول المباشر.
القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال العمل.

مﻼحظات:
 .1سيخضع المرشحون للوظيفة لفترة تجربة لمدة )عام( ,و تصرف لهم الفروقات المالية الخاصة بوظيفة معاون نيابة.
 .2يسمح للموظفين المدنيين والعسكريين ممن تنطبق عليهم الشروط عاليه التقدم للوظيفة.
ثانيا ً  :تقدم الطلبات من خﻼل الموقع اﻹلكتروني الخاص بديوان الموظفين العام بغزة ،يوميا ًعلى مدار  24ساعة والموقع هو.www.diwan.ps :
ثالثا ً :سيبدأ التسجيل على الموقع ابتدا ًء من يوم اﻻثنين الموافق  2018/10/1وينتهي يوم اﻷحد 2018/10/14
 سيتم اﻹعﻼن عن الطلبات المستوفاة للشروط ﻹحضارها لديوان الموظفين في وقت ﻻحق.
 سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.
 سيتم اﻹعﻼن عن موعد اﻻمتحانات و/أو المقابﻼت في وقت ﻻحق.
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