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 ـةــــة الشعبيــــــــة ادلميقراطـيــــــة اجلـزائـريــــمجلـهـوريـا
                                                    وزارة التجارة                                                                     

  .....:..................م يف ـــــمسـتغان                                                                                        مديرية التجارة لوالية مسـتغامن
  ا إالدارة و الوسائلمصلحة 

 املسـتخدمني و التكوين  مكتب
                       2018/ت.م.م/و.ا.م..............:..رمق 

  
  

  

  :التالية، لاللتحاق  ابٔالسالك التوظيفتعـلـن مديرية التجارة لوالية مسـتغامن، عن تنظمي مسابقات              
  رشوط ٔاخرى  التخصص املطلوب  رشوط الالتحاق  منط التوظيف  عدد املناصب  الرتب

  أالسالك اخلاصة

  03  حمقق مقع الغش
مسابقة عىل ٔاساس 

  الاختبار

 
  
  
  

شهادة الباكلوراي اذلين 
) 02(امتو بنجاح سـنتني 

ٔاو التكوين من ادلراسة 
  العايل

  ميكروبيولوجيا تطبيقية  - 
  بيوكميياء تطبيقية - 
  علوم أالغذية و التغذية - 
ٕاعالم آيل، (تكنولوجيا الطرائق  - 

، )ٕالكرتوتقينٕالكرتوتكنيك و 
التكنولوجيا الغذائية و الصناعات 

الغذائية و الفالحية الغذائية ، 
البيولوجيا ٔاو العلوم الطبيعية، 
الكميياء ٔاو الكميياء الصناعية 

) هندسة الطرائق(
نيك بيوتكنولوجيا و الكرتومياك

عمل ٔامراض اجلزئية نظافة مراقبة 
و مناجه التحليل، نظافة مراقبة 

   اللحوم و أالسامك

امة رضورة ٕاق
املرتحشني بوالية 

  مسـتغامن

   أالسالك املشرتكة

  02  عون ٕادارة رئييس
مسابقة عىل ٔاساس 

  الشهادات

 
التعلمي شهادة الباكلوراي 

الثانوي ٔاو شهادة معادةل 
   .لها

   مجيع الشعب

رضورة ٕاقامة 
املرتحشني بوالية 

  مسـتغامن
  01  عون حفظ البياانت

مسابقة عىل ٔاساس 
  الشهادات

 
الكفاءة املهنية شهادة 

لعون حفظ البياانت ٔاو 
  شهادة معادةل لها

شهادة الكفاءة املهنية لعون حفظ 
البياانت ٔاو شهادة السـنة أالوىل 
اثنوي اكمةل ابٕالضافة اىل التكوين 

يف الاعالم االٓيل مدته سـتة 
ٔاشهر عىل أالقل دلى ) 06(

مؤسسة خاصة للتكوين املهين 
  املعمتدة

املسـتوى سائق سـيارة من 
  أالول

01  
مسابقة عىل ٔاساس 
  الاختبار املهين

رخصة سـياقة الصنف 
    )ب(

  

  .ابتداء من اترخي إالشهار عن هذه املسابقة يوما )15(خبمسة عرش حيدد اترخي اختتام التسجيالت 
  

     عن املسابقة إالشهارابتداء من اترخي  يوما) 20( بعرشونفٕان اترخي اختتام التسجيالت حيدد  سائق سـيارة من املسـتوى أالولٔاما ابلنسـبة لرتبة 
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  :الواثئق املطلوبة

   طلب خطي للمشاركة يف املسابقة. 
 )02( صوراتن  مشسيتان 
 بطاقة إالقامة 
 ؤهل املطلوبمصادقا علهيا من الشهادة ٔاو امل نسخة مطابقة لٔالصل 
 كشف النقاط للمسار ادلرايس للمرتحش 
  التعريف الوطنيةنسخة مطابقة لٔالصل من بطاقة 
  العمومية املوقع الالكرتوين للمديرية العامة للوظيفةميكنمك حتميلها عرب (علومات خاصة ابملشاركة يف املسابقة املاسـامترة . 

(http://www.concours-fonction-publique.gov.dz) لكرتوين ملديرية التجارة لوالية مسـتغامنٔاو عىل املوقع الا 
 )www.dcw-mostaganem.dz( 

   

  

 شھادة أو شھادات تثبت الخبرة المھنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص عند االقتضاء* 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


