الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التجــارة
مديريـة التجــارة لواليــة معسكــر
إعـــــــــالن
تعلن مديرية التجارة لوالية معسكـر عن فتح مسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في الرتب التالية:
عدد المناصب
المالية
المفتوحة
10

الرتبة

شروط االلتحاق

رئٌس مفتش رئٌسً للمنافسة
والتحقٌقات اإلقتصادٌة

حٌازة شهادة ماجستٌر التعلٌم العالً أو
شهادة معادلة فً أحد التخصصات المطلوبة

رئٌس محقق رئٌسً للمنافسة
والتحقٌقات اإلقتصادٌة

حٌازة شهادة لٌسانس التعلٌم العالً أو شهادة
معادلة لها فً أحد التخصصات المطلوبة

10

محقق المنافسة والتحقٌقات
اإلقتصادٌة

حٌازة شهادة البكالورٌا وإتمام بنجاح سنتٌن
من الدراسة أو التكوٌن العالً فً أحد
التخصصات المطلوبة

10

مفتش رئٌسً لقمع الغش

حٌازة شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة
لها فً أحد التخصصات المطلوبة

10

عون حفظ البٌانـات

حٌازة شهادة الكفاءة المهنٌة أو حٌازة شهادة
السنة أولى ثانوي كاملة باإلضافة إلى تكوٌن
مدته ستة ( )10شهر على األقل لدى مؤسسة
خاصة للتكوٌن المهنً معتمدة من طرف
الدولة

10

التخصص المطلوب
علوم اقتصادٌة -علوم تجارٌة  -علوم قانونٌة  -علوم
التسٌٌر.
محاسبة وجباٌة – تسوٌق – إدارة األعمال(مناجمنت)
– قانون األعمال – محاسبة – مالٌة – تجارة دولٌة –
دراسة وبحوث 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.
 علوم األغذٌة والتغذٌة  -التكنولوجٌا الغذائٌةوالصناعات الغذائٌة والفالحٌة الغذائٌة  -البٌولوجٌا أو
علوم الطبٌعة  -الكٌمٌاء أوالكٌمٌاء الصناعٌة( هندسة
الطرائق)  -مٌكروبٌولوجٌا تطبٌقٌة  -تكنولوجٌا
الطرائق ( إعالم آلً ،إلٌكترونٌك والٌكتروتقنً)-
إلكترومٌكانٌك  -بٌوكٌمٌاء تطبٌقٌة  -بٌوتكنولوجٌا وعلم
األمراض الجزٌئٌة  -نظافة ومراقبة ومناهج التحلٌل -
نظافة ومراقبة اللحوم واألسماك.

-

حفظ البٌانات.
اإلعالم اآللً.

مكان التعيين
والٌة معسكر
والٌة معسكر

والٌة معسكر

والٌة معسكر

والٌة معسكر

شروط أخرى

َزكىٌ يهف انززشخ ػهً انىثبئك انزبنُخ:
 طهت سطٍ يزؼهك ثبنًشبركخ يؤرر و يًضً يٍ طزف انًززشخ يغ رذضَض انزرجخ انًمظىصح و انؼُىاٌ انششظٍ انكبيم و رلى انهبرف. َسشخ طجك األطم يظبصق ػهُهب يٍ ثطبلخ انزؼزَف انىطُُخ سبرَخ انًفؼىل. َسشخ طجك األطم يظبصق ػهُهب يٍ انًؤهم أو انشهبصح انًطهىثخ أو انًسزىي انضراسٍ و /أو انزكىٍَ يزفىلخ ثكشف َمبط يسبر انضراسخ أو انزكىٍَ. اسزًبرح يؼهىيبد رًأل يٍ طزف انًززشخ يظبصق ػهُهب ،رذًم يٍ يىلغ يضَزَخ انزجبرح نىالَخ يؼسكز . www.dcmascara.gov.dzَزؼٍُ ػهً انًززشذٍُ انًمجىنٍُ َهبئُب لجم رؼُُُهى فٍ انزرت أو انًُبطت انًمظىصح اسزكًبل يهفبرهى اإلصارَخ ثبنىثبئك انزبنُخ:



-



َسشخ يٍ وثُمخ إثجبد وضؼُخ انًززشخ إساء انشضيخ انىطُُخ يظبصق ػهُهب.
شهبصح انسىاثك انؼضنُخ سبرَخ انًفؼىل.
شهبصح اإللبيخ (والَخ يؼسكز).
شهبصح انًُالص رلى .31
شهبصربٌ طجُزبٌ(ػبو ،طضرَخ)
طىرربٌ شًسُزبٌ.
َجت أٌ رزضًٍ يهفبد انًززشذٍُ انُبجذٍُ إضبفخ إنً انىثبئك انًذكىرح أػالِ يب َهٍ:
شهبصاد انؼًم فٍ االسزظبص انًطهىة كًب َُجغٍ أٌ ركىٌ يؤشز ػهُهب يٍ طزف هُئخ انضًبٌ االجزًبػٍ ثبنُسجخ نهمطبع انشبص ( ػُض االلزضبء).
شهبصح رثجذ يضح انؼًم انًؤصي يٍ طزف انًززشخ فٍ إطبر جهبسٌ اإلصيبج انًهٍُ و االجزًبػٍ نهشجبة دبيهٍ انشهبصاد ( ػُض االلزضبء).
شهبصح إثجبد رشزج انًززشخ ضًٍ األوائم فٍ انضفؼبد ( ػُض االلزضبء).
وثُمخ إثجبد يزبثؼخ انًززشخ ركىٍَ أػهً يٍ يسزىي انشهبصح انًطهىثخ فٍ َفس انزشظض ( ػُض االلزضبء).
وثُمخ إثجبد إطضار ثذىس أو صراسبد يُشىرح فٍ يجهخ يزشظظخ وطُُخ أو أجُجُخ ( ػُض االلزضبء).
شهبصح رزسُض ثبنًشبركخ فٍ انزىظُف انًفزىح ثبنُسجخ نهًززشذٍُ انًىظفٍُ ( ػُض االلزضبء).
شهبصح انذبنخ انؼبئهُخ ( ػُض االلزضبء).
يكبٌ إَضاع يهفبد انززشخ :

 انًفزشُخ اإللهًُُخ نهزجبرح – يؼسكـز ( -يمبثم يضَزَخ انززثُخ).شبرع شًىو يشزبر.
 ػُىاٌ يضَزَخ انزجبرح :
 ًَكٍ إرسبل يهفبد انززشخ إنً يضَزَخ انزجبرح نىالَخ يؼسكز (انذٍ اإلصارٌ نىالَخ يؼسكز). فززح اسزالو انًهفبد:
سًسخ ػشز (َ )31ىو ػًم اثزضاءا يٍ ربرَز طضور أول إػالٌ.


يالدظــخ:
 كم يززشخ َزغُت ػٍ انًمبثهخ َمظً رهمبئُب يٍ انًسبثمخ.
 رمىو انهجُخ انزمُُخ انًكهفخ ثضراسخ انًهفبد ثزفض انًهفبد انُبلظخ ويهفبد انًززشذٍُ انًمًٍُُ سبرج إلهُى والَخ يؼسكـز.

