
 ةـلجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيـــة الشعبيا
   وزارة التجـــــــــارة          

 مـديريــة التجــارة لواليــة عيــن الدفلـــى
  

 
 ادناه : مسابقات للتوظيف الخارجي في الرتب المبينةتعلن مديرية التجارة لوالية عين الدفلى عن فتح         

 الرتبــــة
نمط  
 التوظيف

 التخصص المطلوب شروط االلتحاق

دد ـــع
المناصب 

ة ــــالمالي
 ةـالمفتوح

 مكان التعيين
شروط 
 أخرى

للمنافسة  مفتش رئيسي
 و التحقيقات االقتصادية

على أساس 
 الشهادة

   ماسترالحائزون على شهادة 
 .أو شهادة معادلة لها

 ارية.تجوم لع -
 .روم التسييعل -
  ادية.اقتصوم عل -
   ادارية.انونية و وم قعل -
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رئيس محقق رئيسي 
للمنافسة و التحقيقات 

 االقتصادية

على أساس 
 الشهادة

  الحائزون على شهادة ليسانس 
 .أو شهادة معادلة لها

  ادية.اقتصوم عل -
 ارية.تجوم لع -
 .روم التسييعل -
   ادارية.انونية ووم قعل -
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 محقق قمع الغش
على أساس 

 الشهادة

شهادة  الحائزون على 
البكالوريا الذين أتموا بنجاح 

       ( من الدراسة20سنتين )
 .أو التكوين العالي

 .بيولوجيا أو علوم الطبيعة -
 .التكنولوجيا الغذائية و الصناعات الغذائية و الفالحة الغذائية -
 .بيوكيمياء تطبيقية -
 االليكترونيك. -
 . الطرائق ( الصناعية )هندسةالكيمياء أو الكيمياء  -
 .علوم األغذية و التغذية -
 االليكتروميكانيك. -
 .مراقبة و مناهج التحليل نظافة، -
 .ميكرو بيولوجيا تطبيقية  -
 .مراقبة اللحوم و األسماك ونظافة  -
 .بيوتكنولوجيا و علم األمراض الجزيئية -
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 ملحق ادارة
على أساس 

 الشهادة

بكالوريا الحائزين على شهادة 
( 20للذين أتمو بنجاح سنتين )

 من الدراسة أو التكوين العالي.

   ادارية.انونية و وم قعل -
  .اديةاقتصوم عل -
 .روم التسييعل -
 ارية.تجوم لع -
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 محاسب اداري
على أساس 

 الشهادة

شهادة تقني في الحائزين على 
شهادة التحكم في  أو المحاسبة

 .تقنيات المحاسبة

 تقني في المحاسبة. -
 التحكم في تقنيات المحاسبة. -
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 :   يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية
 .طلب خطي للمشاركة يف املسابقة -
              .        من بطاقة التعريف الوطنيةنسخة  طبق األصل  - 
          مسار التكوين .كشف نقاط  مرفوقة بنسخة من   نسخة طبق األصل من املؤهل أو الشهادة املطلوبة -
ارة لوالية عني ــة التجــروين ملديريـااللكـتع رج من املوقـــخــتست و حــرف املرتشـــــــأل من طــات متـة معلومــــــبطاق -

أو املوقع االلكرتوين للمديرية العامة للوظيفة العمومية  ( www.dcwaindefla.dzالدفلى )
((www.concour-fonction-publique.gov.dz  (www.dgfp.gov.dz)   . 
 ديان حجم متوسط عليهما طابعان بريديان مع عنوان املرتشح.يظرفان بر  -

غي أن تكون هذه الشهادات ـة املهنية للمرتشح يف االختصاص ،ينبـــــت األقدميــهادات العمل اليت تثبــش -   
 .مية املكتسبة يف القطاع اخلاصبة لألقدــــــــــــمان االجتماعي ، بالنســــــــــــمؤشر عليها من طرف الض

ار جهازي االدماج املهين و االجتماعي ــــــــــشهادة تثبت مدة العمل املؤدى من طرف املرتشح ، يف اط-
                             .املنصب املشغول عند االقتضاءللشباب حاملي الشهادات، مع توضيح 

قبل تعيينهم في الرتب او المناصب المترشح لها استكمال يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا  
   :          ملفاتهم االدارية بكافة الوثائق االخرى السيما

                                                                            .نسخة طبق األصل من شهادة اثبات الوضعية اجتاه اخلدمة الوطنية -
                          .    (سوابق العدلية سارية املفعول )نسخة أصليةشهادة ال -
 .شهادة االقامة بوالية عني الدفلى -
                                                              .31قم شهادة ميالد ر  - 

)طب عام +  طلوبة ة للرتبة املالشهادات الطبية اليت تؤكد قدرة املرتشح على ممارسة املهام املنوط -
                                                 .   (أمراض صدرية

    .( مشسيتان20صورتان ) -
 ديان حجم متوسط عليهما طابعان بريديان مع عنوان املرتشح.   يظرفان بر  -  

في المسابقات على أساس الشهادة اضافة الى يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين 
 :                                                                           الوثائق المذكورة أعاله ال سيما على

التخصص عند لوبة يف ادة املطتوى الشهى من مسنا أعلـح تكوية تثبت متابعة املرتشــــأي وثيق- 
 .االقتضاء

 .صص عند االقتضاءـــــــح يف التخـــت األشغال و الدراسات املنجزة من طرف املرتشــــــقة تثبــــــــأي وثي-
                                                      .ية بالنسبة للمرتشحني املتزوجنيشهادة احلالة العائل-

( يوم عمل ابتداءا من تاريخ 51ل أقصاه خمسة عشر )التسجيالت في اجحدد فترة ت *      
 .الوكالة المحلية للتشغيل لصاق على مستوىإلا أو أول اعالن في الصحافة المكتوبة

: الى السيد/ مدير التجارة لوالية عين الدفلى ترسل ملفات الترشح عن طريق البريد*      
 .(44000عين الدفلى ) -82ص.ب رقم 

                                                                                       
                        أجال التسجيالت. :التؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج  مالحظــــة

 

 فـــن توظيــالن عـــعإ


