الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التجــارة
مديريـة التجــارة لواليــة معسكــر
إعـــــــــالن
تعلن مديرية التجارة لوالية معسكر عن فتح مسابقة للتوظيف على أساس الشهادة في الرتبة المبينة أدناه :
الرتبة

رئٌس محقق رئٌسً
المنافسة
و التحقٌقات اإلقتصادٌة

نمط التوظيف

مسابقة على أساس الشهادة.

شروط االلتحاق

التخصصات المطلوبة

عدد المناصب
المالية المفتوحة

حٌازة شهادة لٌسانس أو
شهادة معادلة لها

علوم إقتصادٌة -علوم قانونٌة  -علوم تجارٌة –علوم
التسٌٌر –محاسبة و جباٌة –تسوٌق –ادارة
أعمال(مناجمنت) -قانون األعمال –محاسبة – مالٌة –
تجارة دولٌة –دراسة و بحوث تجارٌة – إقتصاد و تنمٌة
– إقتصاد تطبٌقً – إقتصاد و تسٌٌر المؤسسات –
إقتصاد مؤسسة  -إقتصاد دولً – تحلٌل إقتصادي –
نقود ،مالٌة و بنوك –إقتصاد مالً -تسٌٌر األعمال –
محاسبة و تسٌٌرمالً للمؤسسات – تسٌٌر عمومً –
مراقبة و تسٌٌر مالً للمؤسسات – محاسبة و مالٌة.
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إقلٌم والٌة
معسكـر

يجب أن يحتوى ملف الترشح علي الوثائق التالية :
 طلب خطً مؤرخ و ممضى من طرف المترشح مع تحدٌد الرتبة المقصودة و العنوان الشخصً الكامل و رقم الهاتف. نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة سارٌة المفعول. نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة أو المستوى الدراسً و /أو التكوٌن مرفوقة بكشف نقاط مسار الدراسة أو التكوٌن . استمارة معلومات مرفوقة بصورة شمسٌة تمأل وتوقع من طرف المترشح تحمّل من الموقع اإللكترونً لمدٌرٌة التجارة لوالٌة معسكر . www.dcmascara.gov.dz


ٌتعٌن على المترشحٌن المقبولٌن نهائٌا قبل تعٌٌنهم فً الرتب استكمال ملفاتهم اإلدارٌة بالوثائق التالٌة:
شهادة السوابق العدلٌة سارٌة المفعول  ،شهادة الحالة العائلٌة ( عند االقتضاء) ،شهادة المٌالد رقم  ،31شهادتان طبٌتان (عام ،صدرٌة) 40 ،صور شمسٌة .
كما ٌتعٌن علٌهم إٌداع كل وثائق إثبات للبٌانات المدونة فً إستمارة الترشح.

تحديد آجال التسجيالت وإيداع الملفات :
 ٌودع أو ٌرسل ملف الترشح فً العنوان التالً (مدٌرٌة التجارة لوالٌة معسكر  -الحً اإلداري الجدٌد  -المنطقة  31معسكر) . تحدد آجال إختتام التسجالت فً المسابقة المفتوحة بخمسة عشر (ٌ )31وم عمل إبتداءا من تارٌخ صدور أول نشر فً الصحافة المكتوبة. -مالحظــة  :ال تأخذ بعٌن اإلعتبار الملفات الواردة خارج آجال التسجٌالت.

شروط أخرى

