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  ـةــــة الشعبيــــــــة ادلميقراطـيــــــة اجلـزائـريــــمجلـهـوريـا 
 

                                                    وزارة التجارة                                                                     
                                                                                          مديرية التجارة لوالية مسـتغامن

  ا إالدارة و الوسائلمصلحة 
 املسـتخدمني و التكوين  مكتب

 

  
  

  

              
  :التالية ابلرتبلاللتحاق  عىل ٔاساس الشهادات  لتوظيفل مسابقات  فتحعن  ن مديرية التجارة لوالية مسـتغامنتعـلـ 

  

  رشوط ٔاخرى  التخصص املطلوب  رشوط الالتحاق  عدد املناصب  الرتب

حمقق للمنافسة و / 1
  التحقيقات الاقتصادية

01  

شهادة الباكلوراي اذلين 
بنجاح سـنتني  امتو

من ادلراسة ٔاو ) 02(
  التكوين العايل

العلوم التجارية  - العلوم الاقتصادية  -
 - علوم التسـيري  - العلوم القانونية  -

ٕادارة  - تسويق  -حماسـبة و جباية 
قانون أالعامل  - ) منامجنت(أالعامل 

 - جتارة دولية  -مالية  -حماسـبة  -
اقتصاد و  -دراسة و حبوث جتارية 

اقتصاد و  -اقتصاد تطبيقي  -تمنية 
 - اقتصاد دويل  - تسـيري املؤسسات 

نقود مالية و بنوك  - حتليل اقتصادي 
 - اقتصاد مايل  - اقتصاد املؤسسة  -

حماسـبة و تسـيري  -تسـيري أالعامل 
 - تسـيري معويم  -مايل للمؤسسات 

 - مراقبة و تسـيري مايل للمؤسسات 
  .حماسـبة         و مالية

رتحشني رضورة ٕاقامة امل
  بوالية مسـتغامن

  01  ملحق ٕادارة/ 2

  
  
  
  

شهادة الباكلوراي اذلين 
امتو بنجاح سـنتني من 

 التكوين ٔاوادلراسة 
   العايل

العلوم  -وإالدارية العلوم القانونية  -
العلوم  - العلوم املالية - الاقتصادية
 العلوم - التسـيري علوم - التجارية

 عمل - و العالقات ادلولية السـياسـية 
علوم  - عمل النفس - الاجامتع
العلوم  - و االتصال إالعالم

 - لتسـيري العمويما -إالسالمية 
قانون العالقات  -أالعامل  قانون

 التجارة - الاقتصادية و ادلولية
      التسويق - ادلولية
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  .ابتداء من اترخي إالشهار عن هذه املسابقة معل  ايوم )15(خبمسة عرش حيدد اترخي اختتام التسجيالت 
  

  :الواثئق املطلوبة
   طلب خطي للمشاركة يف املسابقة. 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 بطاقة إالقامة 
 نسخة من املؤهل ٔاو الشهادة املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين . 
 العمومية املوقع الالكرتوين للمديرية العامة للوظيفةميكنمك حتميلها عرب ( بطاقة املعلومات متٔال من طرف املرتحش .  

 (http://www.concours-fonction-publique.gov.dz) ٔاو عىل املوقع الالكرتوين ملديرية التجارة لوالية مسـتغامن 
 )www.dcw-mostaganem.dz(  
  *شهادة ٔاو شهادات تثبت اخلربة املهنية املكتسـبة من قبل املرتحش يف التخصص عند الاقتضاء . 

 

 .ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت: مالحظة
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 ـةــــالشعبيـة ـــــــة ادلميقراطـيــــــة اجلـزائـريــــمجلـهـوريـا

                                                    وزارة التجارة                                                                     
                                                                                          مديرية التجارة لوالية مسـتغامن

  ا إالدارة و الوسائلمصلحة 
 املسـتخدمني و التكوين  مكتب

 

  
  

  

     

:   التايل   ابملنصب لاللتحاق   اختبار همين  للتوظيف عىل ٔاساس ةعن فتح مسابق ن مديرية التجارة لوالية مسـتغامنتعـلـ   

        

  رشوط ٔاخرى  التخصص املطلوب  رشوط الالتحاق  عدد املناصب  الرتب
عامل همين من 
املسـتوى أالول 

  )توقيت جزيئ(
01  

  
/  /  

رضورة ٕاقامة 
املرتحشني بوالية 
  مسـتغامن

 

  ابتداء من اترخي إالشهار عن هذه املسابقة ايوم )20(بعرشون  حيدد اترخي اختتام التسجيالت * 

  :الواثئق املطلوبة
   طلب خطي للمشاركة يف املسابقة. 
   صورتني  مشسـيتني 
  شهادة ميالد 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 بطاقة إالقامة 

 

 .ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت: مالحظة
 

 

 

 

 

 

 


