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 ـةــــة الشعبيــــــــة ادلميقراطـيــــــة اجلـزائـريــــمجلـهـوريـا
                                                    وزارة التجارة                                                                     

                                                                                          مديرية التجارة لوالية مسـتغامن
  ا إالدارة و الوسائلمصلحة 

 املسـتخدمني و التكوين  مكتب
                       

    
  

  

  :تعـلـن مديرية التجارة لوالية مسـتغامن، عن تنظمي مسابقات عىل ٔاساس الشهادات، لاللتحاق  ابٔالسالك اخلاصة تبعا للجدول االٓيت              
  رشوط اخرى  املطلوب التخصص  رشوط الالتحاق  عدد املناصب  الرتب

    أالسالك اخلاصة

       ةللمنافس حمقق رئييس
  و التحقيقات الاقتصادية

01  
شهادة ادلراسات 

التطبيقية او شهادة 
  معادةل لها

  الاقتصاديةالعلوم  -
  العلوم التجارية -
 العلوم القانونية -
  علوم التسـيري -

رضورة ٕاقامة 
املرتحشني بوالية 
  مسـتغامن

  

 
لاللتحاق بسكل حمققي املنافسة و التحقيقات الاقتصادية رتبـة حمقـق رئييس ، علـــى الراغبني يف املشاركة يف املسابقة عىل ٔاساس الشهادات         

  : مصحوبني ابلواثئق التالية  التقرب من مصلحة إالدارة و الوسائل دلى مديرية التجارة لوالية مسـتغامن
   طلب خطي للمشاركة يف املسابقة. 
  ٔاو املؤهل املطلوب مطابقة لٔالصل مصادقا علهيا من الشهادةنسخة 
 للمسار ادلرايس للمرتحش كشف النقاط 
 نسخة مطابقة لٔالصل من بطاقة التعريف الوطنية 
  العمومية املوقع الالكرتوين للمديرية العامة للوظيفةميكنمك حتميلها عرب ، ومات خاصة ابملشاركة يف املسابقةعلاملاسـامترة . 

(http://www.concours-fonction-publique.gov.dz) ٔاو عىل املوقع الالكرتوين ملديرية التجارة لوالية مسـتغامن 
)www.dcw-mostaganem.dz(  

  

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

  :مالحظة

   .يتم إرسال أو إيداع الملفات على مستوى مديرية التجارة لوالية مستغانم -
  .ٔاايم ابتداء من اترخي إالشهار عن هذه املسابقة) 15( خبمسة عرشحيدد اترخي اختتام التسجيالت  -
  .الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات -
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  :التاليةعن تنظمي مسابقات عىل ٔاساس الشهادات، لاللتحاق  ابٔالسالك  تعـلـن مديرية التجارة لوالية مسـتغامن،             

  الرتب
عدد 
  املناصب

  التخصص املطلوب  رشوط الالتحاق  منط التوظيف
رشوط 
  ٔاخرى

  أالسالك اخلاصة

 حمقق للمنافسة 
و التحقيقات  

  الاقتصادية
02  

مسابقة عىل 
ٔاساس 
  الشهادات

بنجاحشهادة الباكلوراي اذلين امتو
من ادلراسة او شهادة ) 02(سـنتني 
  معادةل لها

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

رضورة 
ٕاقامة 

املرتحشني 
بوالية 
  مسـتغامن

   أالسالك املشرتكة

  01  ملحق ٕادارة
مسابقة عىل 

ٔاساس 
  الشهادات

 
بنجاح  شهادة الباكلوراي اذلين امتو

من ادلراسة او شهادة ) 02(سـنتني 
  معادةل لها

، العلوم الاقتصادية، العلوم املالية، ةالعلوم القانونية و إالداري-
  العلوم التجارية، علوم التسـيري، العلوم السـياسـية 

و العالقات ادلولية، عمل الاجامتع، عمل النفس، علوم إالعالم و 
 العمويم، قانون أالعامل، االتصال، العلوم إالسالمية، التسـيري

رضورة  قانون العالقات الاقتصادية و ادلولية، التجارة ادلولية، التسويق 
ٕاقامة 

املرتحشني 
بوالية 
  مسـتغامن

  01  اكتب
مسابقة عىل 

ٔاساس 
  الشهادات

شهادة التحمك املهين يف الكتابة ٔاو
شهادة معادةل لها، شهادة التحمك 

شهادة  املهين يف املكرومعلوماتية،
التحمك يف السكراترية، شهادة املهارة 

  .املهنية ختصص كتابة راقنة

  

عون وقاية من 
  املسـتوى أالول

01  
مسابقة عىل
ٔاساس 

  الاختبار املهين

من التعلمي الثانوي وأالوىلالسـنة
تكوينا يف امليدان ٔاو خربة همنية مدهتا 
  سـنة واحدة عىل أالقل يف املنصب

  

  

 .ابتداء من اترخي إالشهار عن هذه املسابقة يوما) 20( بعرشونحيدد اترخي اختتام التسجيالت 
  

ئييس ، التقرب من مصلحة علـــى الراغبني يف املشاركة يف املسابقة عىل ٔاساس الشهادات لاللتحاق بسكل حمققي املنافسة و التحقيقات الاقتصادية رتبـة حمقـق ر        
  : ائل دلى مديرية التجارة لوالية مسـتغامن مصحوبني ابلواثئق التالية إالدارة و الوس

   طلب خطي للمشاركة يف املسابقة. 
 نسخة مطابقة لٔالصل مصادقا علهيا من الشهادة ٔاو املمؤهل املطلوب 
 كشف النقاط للمسار ادلرايس للمرتحش 
 نسخة مطابقة لٔالصل من بطاقة التعريف الوطنية 
 العمومية املوقع الالكرتوين للمديرية العامة للوظيفةميكنمك حتميلها عرب (املعلومات خاصة ابملشاركة يف املسابقة  اسـامترة . (http://www.concours-fonction-

publique.gov.dz)  رة لوالية مسـتغامناملوقع الالكرتوين ملديرية التجاعىل ٔاو 
 )www.dcw-mostaganem.dz( 

 .شهادة ٔاو شهادات تثبت اخلربة املهنية املكتسـبة من قبل املرتحش يف التخصص عند الاقتضاء* 

 .ال تؤخذ بعني الاعتبار امللفات الناقصة ٔاو تكل الواردة خارج آجال التسجيالت: مالحظة


