الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

الصورة

استمارة معلومات للمشاركة فً المسابقة على أساس الشهادة
لاللتحاق برتبة رئٌس محقق رئٌسً للمنافسة والتحقٌقات اإلقتصادٌة
إطار خاص باإلدارة المنظمة للمسابقة
مدٌرٌة التجارة لوالٌة معسكــر
رقم التسجٌل ....................:تارٌخ التسجٌل ......................:
 -1المعلومات الشخصٌة
 اللقب ......................................................:االسم .....................................................................: ابن (ة) ...........................................................:و...................................................................: تارٌخ االزدٌاد .........................................................................................................................: مكان االزدٌاد .........................................................................................................................: الجنسٌة ................................................................................................................................: -الوضعٌة العائلٌة :متزوج (ة) نعم

ال

 -هل لك صفة ذوي حقوق الشهٌد  :نعم

عدد األوالد
ال

 -هل أنت من ذوي االحتٌاجات الخاصة نعم

أذكر طبٌعة اإلعاقة ..................................:

ال

 مكان االقامة  :البلدٌة  .........................................:الوالٌة ..............................................................: العنوان ................................................................................................................................ :رقم الهاتف ............................................................................................................................. :
 عنوان البرٌد االلكترونً ............................................................................................................ : -الوضعٌة اتجاه الخدمة الوطنٌة  :مؤدى

معفى

مؤجل

مسجل

 مرجع الوثٌقة  :الرقم  ...........................................:تارٌخ اإلصدار................................................... : -2معلومات حول الشهادة (أو المؤهل ) المتحصل علٌه *
 تسمٌة الشهادة ........................................................................................................................ : الشعبة  .........................................................:التخصص ..........................................................: تارٌخ الحصول على الشهادة ( أو المؤهل) ..................................................:رقم .................................: مدة التكوٌن للحصول على الشهادة ...................................:من........../........./..........إلى ......./......../....... -المؤسسة المسلمة للشهادة ............................................................................................................ :

* أذكر المعلومات الخاصة بالشهادة المطلوبة للمشاركة فً المسابقة .

 -3معلومات حول المسار الدراسً
 تقدٌر الشهادة ..........................................................................................................................: الطالب االول ( )majorفً الدفعة  :السنة الدراسٌة  ............ /..............رقم الوثٌقة ....................................: تارٌخ االصدار  ........./......../........:من قبل ..................................................................................: معدل المسار الدراسً ( كما هو مبٌن فً كشوف النقاط السنوٌة أو السداسٌة ):معدل السداسً

السنة

السداسً االول

المعدل العام

المعدل السنوي

(مجموع معدل السنوات)

السداسً الثانً

01
02
03
04
05
06
07
08
 عالمة مذكرة نهاٌة الدراسة إن لم تكن محسوبة فً معدل السداسً األخٌر أو المعدل العام ..................................... -4معلومات حول التكوٌن المكمل للشهادة فً نفس التخصص ( إن وجدت )
تارٌخ الحصول على
طبٌعة
الشهادة

الشعبة

التخصص

المؤسسة

رقم

تارٌخ إصدار

المسلمة

الشهادة

الشهادة

للشهادة

مدة التكوٌن

الشهادة أو تارٌخ
التسجٌل فً الدكتوراه

من

إلى

الٌوم

الشهر

السنة

 -5معلومات حول األشغال والدراسات المنجزة (ان وجدت)

تارٌخ النشر
طبٌعة العمل أو الدراسة

الشهر

الٌوم

المجلة أو الدورٌة المنشور بها
التسمٌة

السنة

العدد

التارٌخ

 -6معلومات حول الخبرة المهنٌة ( إن وجدت ) *

تسمٌة

الفترة

االدارة أو المؤسسة

الوظٌفة أو المنصب

( الهٌئة المستخدمة )

المشغول

من

شهادة العمل أو عقد العمل
الى

الرقم

التارٌخ

سبب إنهاء
عالقة العمل

 -7معلومات حول الوضعٌة المهنٌة الحالٌة ( بالنسبة للمترشحٌن العاملٌن)
 تسمٌة الوظٌفة أو الرتبة المشغولة عند تارٌخ الترشح للمسابقة ....................................................................: تارٌخ أول تعٌٌن ......................................................................................................................: تارٌخ التعٌٌن فً الرتبة أو المنصب المشغول حالٌا ................................................................................: الصنف ............................................................................................................................... : الدرجة .................................................................................................................................: مرجع موافقة االدارة المستخدمة للمشاركة فً المسابقة  :الرقم ......................:التارٌخ ....................................: صفة السلطة صاحبة اإلمضاء .......................................................................................................: عنوان االدارة ........................................................................................................................ : الهاتف .................................:فاكس ...........................:البرٌد االلكترونً ........................................:أنا الممضً أدناه أصرح بشرفً بصحة المعلومات المبٌنة فً هذه الوثٌقة وأتحمل كل تبعات عدم صحة أو دقة المعلومات بما
فً ذلك إلغاء نجاحً فً المسابقة .
إمضاء المعنً

* ال تؤخذ بعٌن االعتبار فترات العمل غٌر المصرح بها على مستوى الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة .

