الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التجــارة
مديريـة التجــارة لواليــة معسكــر
إعـــــــــــــــــــالن
تعلن مديرية التجارة لوالية معسكر عن فتح مسابقة للتوظيف في الرتب المبينة أدناه :
شروط االلتحاق حسب
التخصص المطلوب

نمط التوظيف

الرتبة

مفتش رئٌسً
لقمع الغش

مسابقة على
أساس الشهادة.

محقق رئٌسً
للمنافسة
والتحقٌقات
االقتصادٌة

مسابقة على
أساس االختبار

محقق المنافسة
والتحقٌقات
اإلقتصادٌة

مسابقة على
أساس
االختبار

التخصص المطلوب

عدد المناصب
المالية
المفتوحة

علوم األغذٌة والتغذٌة -التكنولوجٌا الغذائٌة والصناعات الغذائٌة والفالحٌة الغذائٌة – البٌولوجٌا او علوم الطبٌعة-
المترشحٌن الحائزٌن على
الكٌمٌاء او الكٌمٌاء الصناعٌة (هندسة الطرائق) -مٌكروبٌولوجٌا تطبٌقٌة -تكنولوجٌا الطرائق (إعالم آلً،
شهادة مهندس دولة او
إلكترونٌك والكتروتقنً) -الكترومٌكانٌك -بٌوكٌمٌاء تطبٌقٌة -بٌوتكنولوجٌا وعلم االمراض الجزٌئٌة ،نظافة ومراقبة
شهادة معادلة لها فً إحدى
ومناهج التحلٌل  -نظافة ومراقبة اللحوم واألسماك.
التخصصات المطلوبة
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علوم اقتصادٌة  -علوم تجارٌة  -علوم قانونٌة – علوم التسٌٌر  -محاسبة وجباٌة – تسوٌق – إدارة األعمال
 حٌازة شهادة الدراسات (مناجمنت) – قانون أعمال – محاسبة – مالٌة – تجارة دولٌة – دراسة بحوث تجارٌة – إقتصاد وتنمٌة – اقتصادالجامعٌة التطبٌقٌة أوشهادة
تطبٌقً – اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات – اقتصاد دولً – تحلٌل اقتصادي – نقود ،مالٌة وبنوك – اقتصاد المؤسسة
معادلة لها فً أحد
– اقتصاد مالً – تسٌٌر األعمال – محاسبة وتسٌٌر مالً للمؤسسات – تسٌٌر عمومً – مراقبة وتسٌٌر مالً
التخصصات المطلوبة.
للمؤسسات – محاسبة ومالٌة.

10

علوم إقتصادٌة  -علوم تجارٌة  -علوم قانونٌة – علوم التسٌٌر  -محاسبة وجباٌة – تسوٌق – إدارة
األعمال (مناجمنت) – قانون أعمال – محاسبة – مالٌة – تجارة دولٌة – دراسة بحوث تجارٌة – إقتصاد
وتنمٌة – إقتصاد تطبٌقً – إقتصاد وتسٌٌر المؤسسات – إقتصاد دولً – تحلٌل إقتصادي – نقود ،مالٌة
وبنوك – إقتصاد المؤسسة – إقتصاد مالً – تسٌٌر األعمال – محاسبة وتسٌٌر مالً للمؤسسات – تسٌٌر
عمومً – مراقبة وتسٌٌر مالً للمؤسسات – محاسبة ومالٌة.
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حٌازة شهادة البكالورٌا
من
مع اتمام سنتٌن
الدراسة او التكوٌن العالً
فً احدى التخصصات
المطلوبة

يجب أن يحتوى ملف الترشح علي الوثائق التالية :
 طهب خطٍ يتعهق بانًشاركت يؤرخ و يًضً يٍ طزف انًتزشح يع تحذَذ انزتبت انًقصىدة و انعُىاٌ انشخصٍ انكايم و رقى انهاتف. َسخت يٍ بطاقت انتعزَف انىطُُت سارَت انًفعىل. َسخت يٍ انًؤهم أو انشهادة انًطهىبت أو انًستىي انذراسٍ و /أو انتكىٍَ. كشف َقاط يسار انذراست أو انتكىٍَ عُذ االقتضاء. شهادة عًم عُذ االقتضاء. -استًارة يعهىياث تًأل وتىقع يٍ طزف انًتزشح تحًم يٍ يىقع يذَزَت انتجارة نىالَت يعسكز . www.dcmascara.gov.dz

مكان
التعيين

والٌـــة
معسكـر

والٌـــة
معسكـر

شروط اخرى

اإلقامة فً
والٌة معسكـر

اإلقامة فً
والٌة معسكـر

َ تعٍُ عهً انًتزشحٍُ انًقبىنٍُ َهائُا قبم تعُُُهى فٍ انزتب  -استكًال يهفاتهى اإلدارَت بانىثائق انتانُت:
 شهادة انسىابق انعذنُت سارَت انًفعىل  ،شهادة انحانت انعائهُت ( عُذ االقتضاء) ،شهادة انًُالد رقى  ،13شهادتاٌ طبُتاٌ (عاو ،صذرَت) 04 ،صىر شًسُت . كًا َتعٍُ عهُهى إَذاع كم وثائق إثباث نهبُاَاث انًذوَت فٍ استًارة انتزشح.
تحديد آجال التسجيالت وإيداع الملفات :
 َىدع أو َزسم يهف انتزشح فٍ انعُىاٌ انتانٍ (يذَزَت انتجارة نىالَت يعسكز  -انحٍ اإلدارٌ انجذَذ  -انًُطقت  12يعسكز) . تحذد آجال اختتاو انتسجُالث فٍ انًسابقت انًفتىحت بخًست عشز (َ )15ىو عًم إبتذاءا يٍ صذور أول إشهار نهذا انتىظُف فٍ انصحافت انًكتىبت.مالحظــة  :ال تأخذ بعٍُ االعتبار انًهفاث انُاقصت أو تهك انىاردة خارج آجال انتسجُالث.

