
 الجمهـــورية الجـــزائرية الديمقـــراطية الشعبيـــة

 وزارة التجـــــارة       

 مديرية التجارة لوالية الوادي 

 إعالن عن توظيف                                               

 : الشهادة لاللتحاق بالرتب التالية أساستعلن مديرية التجارة لوالية الوادي عن تنظيم مسابقة على           

عدد  الرتبة 
 المناصب 

 التخصصات  شروط التوظيف

مهندس شهادة المترشحين الحاصلين على  60 مفتش رئيسي لقمع الغش
في احد التخصصات أو ما يعادلها  دولة

  :التالية

التكنولوجيا الغذائية والصناعات , علوم األغذية والتغذية -
 - البيولوجيا أو علوم الطبيعة, والفالحة الغذائيةالغذائية 

, (هندسة الطرائق)الكيمياء أو الكيمياء الصناعية
تكنولوجيا  -بيوكيمياء  تطبيقية, ميكروبيولوجيا تطبيقية

إليكترونيك .ألـي إعــالم)الطرائق
 االلكتروميكانيك,(واليكتروتقني

في انس سلي شهادةالمترشحين الحاصلين على  60 رئيس محقق رئيسي لقمع الغش
 . شهادة معادلة لها أو التعليم العالي 

 الدراسات المترشحين الحاصلين على شهادة 62 محقق رئيسي لقمع الغش
 .شهادة معادلة لها  أوالتطبيقية  الجامعية 

 للمنافسةرئيس محقـق رئيسي 

 والتحقيقات االقتصادية
انس سعلى شهادة ليالمترشحين الحاصلين  67

 .التعليم العالي أو شهادة معادلة لها
 
 
  قانونيـة علوم , علـوم اقتصاديـة -
 تجاريـــة  علـوم -
 . التسييــر علـوم -

ة محقق رئيسي للمنافس
 االقتصادية والتحقيقات

المترشحين الحاصلين على شهادة الدراسات  60
 .الجامعية التطبيقية  أو شهادة معادلة لها

محقق للمنافسة والتحقيقات 
 االقتصادية

المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا  60
الذين أتموا بنجاح سنتين من الدراسة أو 

 : التكوين العالي فى التخصصات التالية 

تقني  -,اإلعالم اآلليالدراسات الجامعية التطبيقية فى  - :المترشحين الحائزين على شهـــادة   60 تقني سامي في اإلعالم اآللي
               .سامي فى اإلعالم اآللي أو اإلعالم اآللي للتسيير

الدراسات شهادة المترشحين الحاصلين على  60 محاسب إداري رئيسي
الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سامي في 

 :التخصصات التالية 

المحاسبة والتسيير المالي , المحاسبة,  محاسبة وضرائب -
تقني سامي فى تسيير  - المحاسبة والتسيير, لمؤسساتل

 .شهادة االقتصاد والقانون  -,المخزونان
 

نسخة مصادق عليها  -0 شهـــــــــــــــادة ميالد -2 (ها)وعنوانه ( ة) طلب خطي للمشاركة في المسابقة مدون عليه رقم هاتف المترشح -0 :تكــوين الملف   *

 ةــــادة الجنسية الجزائريــــــــشه -0نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية  -0  شمسيتان( 20)صورتان  - 0 من الشهادة المطلوبة في االختصاص

شهادات العمل إن  - 9 (األداء  أو التأجيل أو اإلعفاء)نسخة من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية  -8 (ة)ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح  -7
 سارية المفعول( 20صحيفة رقم )مستخرج من صحيفة السوابق العدلية  -00بطــــــــــــاقة إقامة   -06 وجدت مصادق عليها من طرف السلطة المخولة قانونا

تثبت التكويــــن المكمل عند  شهادة -0 (عامة وصدرية )شهادات طبية  -00 عليها من كشف النقاط للسنة األخيرة من الدراسة الجامعية نسخة مصادق -02
 . األشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح إن وجدت   – 00االقتضاء 

  :تحدد حسب األولويــــة التاليـــة :   معــايير االنتقــاء *

 مالئمة شعبة اختصاص تكوين المترشح مع متطلبات الرتبة المقصودة   - 1

  .التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص - 0

 .من طرف المترشح في تخصصه األشغال  أو الدراسات المنجزة   - 0

 .الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح  - 4

 تاريخ الحصول على الشهادة  - 5

 نتيجة المقابلة مع لجنة االنتقاء - 6 

     في اجل أقصاه الوادي الشـط     1445اي ـــم 20حي  تودع ملفات الترشح على مستوى مقر مديرية التجارة لوالية الوادي :   إيـــداع الملفــات  *  

 .  يوما  ابتدأ من تاريخ نشر هذا اإلعالن ( 15)خمسة عشرة                                 

 .تعد مرفوضـــة أو الواردة بعد اآلجال المحددة كــــل الملفـــــات الناقصــــة  -   :مالحـــــظة  * 

        .يمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة أن يقدم طعنا لدى مديرية التجارة بالوادي  -                           
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 وزارة التجـــــارة       

 مديرية التجارة لوالية الوادي 

 ترتيب الملف
( ة)مدون عليه رقم هاتف المترشح طلب خطي للمشاركة في المسابقة -21

 (ها)وعنوانه 

  شمسيتان( 20)صورتان   -20

 شهـــــــــــــــادة ميالد  -20

 نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة في االختصاص  -24

 سارية المفعول  (20صحيفة رقم )شهادة السوابق العدلية  -25

 شهادة الجنسية الجزائرية -26

 (صدرية  أمراض+طب عام ) تانطبي انشهادت -20

  من الدراسة  األخيرةنسخة مصادق عليها من كشف النقاط للسنة  -20

 الجامعية  

 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية -24

   إقامةبطــــــــــــاقة  -12

الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية  إثباتمن شهادة مصادق عليها نسخة  -11

 (اإلعفاء أو التأجيل األداء أو)

وجدت مصادق عليها من طرف السلطة المخولة  إنشهادات العمل   -10

 قانونا

 (ة)ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح  -10

 شهادة تثبت التكوين المكمل عند االقتضاء -14

 فى تخصصه(ة)والدراسات المنجزة من طرف المترشح  اإلشغال -15

 
 


