
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 مديرية التجارة لوالية الجزائر
 ـ إعـالن عـن تـوظيـف ـ

 تعلن مديريـة التجـارة لواليـة الجـزائـر عن فتح مسابقـات للتوظيـف الخـارجي لاللتحـاق بالرتب المبينـة أدنـاه التـاليـة :
 مكان التعيين عدد المناصب المالية المفتوحة المطلوب التخصص شروط اإللتحاق نمط التوظيف الـرتبـة
 مفتش رئيسي للمنافسة

 

 

مسابقة على أساس 
 شهادة ادلاسرت الشهادة

(، قاوىن األعمال، انمحاسبت، انمانُت، انخجارة انمحاسبت و انجباَت، انخسىَق، إدارة األعمال )مىاجمىجالعلوم القانونية ،العلوم اإلقتصادية ، العلوم التجارية ، علوم التسيري، 

اقخصاد مانٍ،  اندونُت، دراست و بحىد حجارَت، إقخصاد و حىمُت، إقخصاد حطبُقٍ، اقخصاد دونٍ، ححهُم اقخصادٌ، وقىد و مانُت و بىىك، اقخصاد انمؤسست،

 اقبت و انخسُُر انمانٍ نهمؤسساث، انمحاسبت و انمانُت.حسُُر األعمال، انمحاسبت و انخسُُر انمانٍ نهمؤسساث، انخسُُر انعمىمٍ، انمر
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 مفتش رئيسي لقمع الغش
مسابقة على أساس 

 ادلرتشحني احلائزين على شهادة مهندس دولة الشهادة
نولوجيا الطرائق ) إعالم آيل ، إليكرتونيك و إليكرتوتقين( ، التكنولوجيا الغذائية و الصناعات الغذائية و  ميكروبيولوجيا تطبيقية و علوم الطبيعة، بيوكمياء تطبيقية ، العلوم األغذية و التغذية، تك

 أو شهادة معادلة ذلا.م و األمساك.التحليل، نظافة و مراقبة اللحو الفالحية الغذائية ، البيولوجيا أو علوم الطبيعة،  إليكرتوميكانيك ، بيو تكنولوجيا و علم األمراض اجلزيئية، نظافة مراقبة و مناىج 

 

20 

 

 

 مديرية التجارة لوالية اجلزائر

مسابقة على أساس  رئيس حمقق رئيسي لقمع الغش
 الشهادة

ادلرتشحني احلائزين على شهادة ليسانس التعليم 
 العايل أو شهادة معادلة ذلا.

ات الغذائية و  تطبيقية ، العلوم األغذية و التغذية، تكنولوجيا الطرائق ) إعالم آيل ، إليكرتونيك و إليكرتوتقين( ، التكنولوجيا الغذائية و الصناع ميكروبيولوجيا تطبيقية و علوم الطبيعة، بيوكمياء
 مديرية التجارة لوالية اجلزائر 20 أو شهادة معادلة ذلا.و مناىج التحليل، نظافة و مراقبة اللحوم و األمساك. الفالحية الغذائية ، البيولوجيا أو علوم الطبيعة، إليكرتوميكانيك ، بيو تكنولوجيا و علم األمراض اجلزيئية، نظافة مراقبة

رئيس حمقق رئيسي للمنافسة و التحقيقات 
 اإلقتصادية

مسابقة على أساس 
 الشهادة

ادلرتشحني احلائزين على شهادةليسانس التعليم 
 العايل أو شهادة معادلة ذلا.

انمحاسبت و انجباَت، انخسىَق، إدارة األعمال )مىاجمىج(، قاوىن األعمال، انمحاسبت، انمانُت، انخجارة العلوم القانونية ،العلوم اإلقتصادية ، العلوم التجارية ، علوم التسيري، 

قىد و مانُت و بىىك، اقخصاد انمؤسست، اقخصاد مانٍ، اندونُت، دراست و بحىد حجارَت، إقخصاد و حىمُت، إقخصاد حطبُقٍ، اقخصاد دونٍ، ححهُم اقخصادٌ، و

 حسُُر األعمال، انمحاسبت و انخسُُر انمانٍ نهمؤسساث، انخسُُر انعمىمٍ، انمراقبت و انخسُُر انمانٍ نهمؤسساث، انمحاسبت و انمانُت. 
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حمقق رئيسي للمنافسة و التحقيقات 
 اإلقتصادية

مسابقة على أساس 
 الشهادة

ادلرتشحني احلائزين على شهادة الدراسات اجلامعية 
 التطبيقية أو  شهادة معادلة ذلا.

نُت، انخجارة انمحاسبت و انجباَت، انخسىَق، إدارة األعمال )مىاجمىج(، قاوىن األعمال، انمحاسبت، انماالعلوم القانونية ،العلوم اإلقتصادية ، العلوم التجارية ، علوم التسيري، 

مانٍ، حسُُر  اندونُت، دراست و بحىد حجارَت، إقخصاد و حىمُت، إقخصاد حطبُقٍ، دونٍ، ححهُم اقخصادٌ، وقىد و مانُت و بىىك، اقخصاد انمؤسست، اقخصاد

 ت و انمانُتاألعمال، انمحاسبت و انخسُُر انمانٍ نهمؤسساث، انخسُُر انعمىمٍ، انمراقبت و انخسُُر انمانٍ نهمؤسساث، انمحاسب
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 حمقق رئيسي لقمع الغش
مسابقة على أساس 

 الشهادة
ادلرتشحني احلائزين على شهادة الدراسات 
 اجلامعية التطبيقية أو  شهادة معادلة ذلا.

ات الغذائية و  تطبيقية ، العلوم األغذية و التغذية، تكنولوجيا الطرائق ) إعالم آيل ، إليكرتونيك و إليكرتوتقين( ، التكنولوجيا الغذائية و الصناع ميكروبيولوجيا تطبيقية و علوم الطبيعة، بيوكمياء
 مديرية التجارة لوالية اجلزائر 20 أو شهادة معادلة ذلا.و مناىج التحليل، نظافة و مراقبة اللحوم و األمساك. الفالحية الغذائية ، البيولوجيا أو علوم الطبيعة، إليكرتوميكانيك ، بيو تكنولوجيا و علم األمراض اجلزيئية، نظافة مراقبة

 حمقق ادلنافسة و التحقيقات اإلقتصادية
مسابقة على أساس 

 الشهادة

ادلرتشحني احلائزين على شهادة البكالوريا الذين 
 ( من الدراسة20أمتوا بنجاح سنتني )

انمحاسبت و انجباَت، انخسىَق، إدارة األعمال )مىاجمىج(، قاوىن األعمال، انمحاسبت، انمانُت، انخجارة العلوم القانونية ،العلوم اإلقتصادية ، العلوم التجارية ، علوم التسيري، 

وقىد و مانُت و بىىك، اقخصاد انمؤسست، اقخصاد مانٍ، اندونُت، دراست و بحىد حجارَت، إقخصاد و حىمُت، إقخصاد حطبُقٍ، ،اقخصاد دونٍ، ححهُم اقخصادٌ، 

 حسُُر األعمال، انمحاسبت و انخسُُر انمانٍ نهمؤسساث، انخسُُر انعمىمٍ، انمراقبت و انخسُُر انمانٍ نهمؤسساث، انمحاسبت و انمانُت
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 ملحق ادارة
مسابقة على أساس 

 الشهادة

ئزين على شهادة البكالوريا ادلرتشحني احلا
( من 20الذين أمتوا بنجاح سنتني )

 الدراسة

،علم االجتماع،علم النفس،العلوم ة الدولية،العلوم االقتصادية،العلوم ادلالية،العلوم التجارية،علوم التسيري،قانون األعمال،التجارة الدولية،التسويق،قانون العالقات االقتصادياإلداريةو  العلوم القانونية
 مديرية التجارة لوالية اجلزائر 01 .و االتصال،التسيري العمومي اإلعالم،علوم اإلسالمية

 كاتب
مسابقة على أساس 

 الشهادة
 الثانية ثانوي كاملةادلرتشحني احلائزين على شهادة 

 شهادة معادلة ذلا
   أشهر عهً األقم ندي مؤسست خاصت نهخكىَه انمهىٍ معخمدة (06)مدحه سخت  حكىَه فٍ انمكخبُت
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نسخة طبق األصل مصادق عليها من الشهادة أو ادلؤىل أو ادلستوى الدراسي و/ 20نسخة طبق األصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،20صورتان مشسيتان، www.dcwalger.dz،20جارة لوالية اجلزائر استمارة ادلعلومات متأل من طرف ادلرتشح مصادق عليها تستخرج من ادلوقع الرمسي للمفتشية العامة للوظيفة العمومية أو موقع مديرية الت 20طلب خطي للمشاركة ،01:  يتكون ملف الرتشح من الوثائق التالية
شهادة تثبت مدة العمل ادلؤدة فلعيا من طرف ادلرتشح يف اطار جهازي  02ء،ت عمل حتدد اخلربة ادلهنية للمرتشح مؤشر عليها من قبل ىيئة الضمان االجتماعي بالنسبة للخربة ادلكتسبة يف القطاع اخلاص،عند االقتضاشهادا09كشف النقاط آلخر سنة من ادلسار التكويين أو الدراسي،08شهادة اإلقامة بوالية اجلزائر ،07نسخة طبق األصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اجتاه اخلدمة الوطنية، ،20أو التكويين ادلطلوب،

 اسات ادلنجزة من طرف ادلرتشح يف التخصص عند االقتضاء.كل وثيقة تثبت األشغال و الدر   00كل وثيقة تثبت متابعة ادلرتشح تكوينا أعلى مع الشهادة ادلطلوبة يف التخصص عند االقتضاء،  00ترخيص بادلشاركة يف ادلسابقة بالنسبة ادلوظفني، 00نسخة طبق األصل مصادق عليها لكشف النقاط للمسار الدراسي للمرتشح،  00ب ادلشغول عند االقتضاء،.االدماج ادلهين أو االجتماعي للشباب احلامليالشهادات،و توضح ادلنص
 

نسيخة طبيق االصيل مين الوثيقية الي  تثبيت وضيعية الرتشيح اجتياه  20. 00شيهادة ادلييالد رقيم06  ( سيارية ادلفعيول 20شيهادة السيوابق العدليية )صيحيفة رقيم 05( صيور مشسيية.20أربيع )04شيهادتان طبيتيان ) طيب عيام، أميراض صيدرية(تثبت قيدرة ادلرتشيح عليى شيغل الرتبية ادلقصيودة،  03شيهادة عائليية عنيد االقتضياء، 02يتعني على ادلرتشح الناجح هنائيا يف ادلسابقة أساس الشهادة إمتام ملفو بالوثائق اآلتية: شهادة اجلنسيية اجلزائريية،
 اخلدمة الوطنية.

 جال احملددة ال يؤخذ بعني االعتبار.ابتداء من تاريخ نشر ىذا اإلعالن يف اجلرائد اليومية ،كل ملف ناقص أو مت  إيداعو بعد اآليوما  00هنج العقيد بوقرة األبيار مع اإلشارة أن تاريخ اختتام التسجيالت يف ادلسابقة ادلذكورة أعاله حدد بي  022ترسل ملفات ادلرتشحني  إىل مديرية التجارة لوالية اجلزائر       - 
 

 

 

 


