
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التــــــــجارة   
مديرية التجارة لوالية الجزائر 

ى املسابقــــــــــــة ي للمشاركــــــــــة معلومــــــــــات إستمـــــــارة      الشهــــــــــــادة أســـــــــــــاس ع
  ................................................برتبة ............................ لاللتحاق 

إطــــــــــــار خــــــــــــاص بــاإلدارة  
  .......................................... :)لفــالم داعـــإي (يلـــالتسج خـــتاري.......................................: جيلــــــــالتس مـــــرق

  شخصيةالمعلومات الـ  1
  ................................................:ــــم ـــــــــاإلســـ: ................................................................ ــــــبـــــــاللقـــــ 

  ........................................................و  : :...............................................................  ــ إبــــــــــن (ة)
  ...................:.................................................................................................. تــــــــاريخ اإلزديـــــــــادــ 
  ..............:..................................................................................................... مكـــــــان اإلزديــــــــــادــ 
  : ......................................................................................................................... الجنـــــــــــــــــسية ــ

 األوالدعدد            ال                                  عية العائلية : متزوج (ة)  نعمضالو ـــ 
ال                               نعم :   ــ هل لك صفة ذوى الحقوق الشهيد

  :........................... اإلعاقة أذكر طبيعة               ال                                   نعم:   ــ هل أنت من ذوي اإلحتياجات الخاصة

  :................................................... الوالية:.................................................... ــ مكان اإلقامة : البلدية
  :......................................................................................................................... وانــــــــــــــــــــــــــالعن ــ

  ....................:................................................................................................. اتفــــــــــــم الهــــــــــ رق
  : ............................................................................................................ رونيــــد اإللكتــــوان البريـــعنــ 
 مسجل                             مؤجل                                    معفى                           مؤدى:  إتجاه الخدمة الوطنية الوضعيةــ 

  :........................................................... تاريخ اإلصدار:............................................ ــ مرجع الوثيقة : الرقم

  المتحصل عليهـ معلومات حول الشهادة (أو المؤهل)  2
  ...............:............................................................................................................. ـــ تسمية الشهادة

  ...........:..................................................... التخصص:......................................................... ـــ الشعبة
  :.............................................. رقم............................................... شهادة (أو المؤهل)الــ تاريخ الحصول على 

  ......................../.............../........ إلى................../........../.................. من:  للحصول  على الشهادة مدة التكوينــ 
  :.................................................................................................................. ـــ المؤسسة المسلمة للشهادة

  .المسابقة في للمشاركة المطلوبة الشهادةب الخاصة المعلومات ذكرأ

  الصورة



  المسار الدراسيـ معلومات حول  3
  

  :................................................................................................................ ــ تقدير الشهادة
  : .................................../........................................... الدراسيةالسنة :  في الدفعة  major) ــ الطالب األول  (

  :....................................................................................................................... ــ رقم الوثيقة
  : ............................................من قبل :............../............/................................... اإلصدارــ تاريخ 

  ــ معدل المسار الدراسي ( كما هو مبين في كشوف النقاط السنوية أو السداسية ) :
  

  السنة
    المعدل السداسي

  المعدل السنوي
  المعدل العام

  السداسي الثاني  السداسي األول  (مجموع معدل السنوات )
01          
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        

  

  .................................................  العام المعدل أو األخير السداسي معدل في محسوبة تكن لم إن الدراسةنهاية  مذكرة ــ عالمة

  

  التكوين المكمل للشهادة في نفس التخصص (إن وجدت)ـ معلومات حول  4
  

طبيعة 
  الشهادة

املؤسسة   التخصص  الشعبة
املسلمة 
  للشهادة

تاريخ إصدار   رقم الشهادة
  شهادة

أو  الشهادة على  احلصولتاريخ   مدة التكوين
  الدكتوراه يف التسجيل تاريخ

  السنة  الشهر  اليوم  إىل  من
            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          



  (إن وجدت) الدراسات المنجزةاألشغال و ـ معلومات حول  5
  

  

  طبيعة العمل أو الدراسة
ا  تاريخ النشر   اجمللة أو الدورية املنشور 

  التاريخ  العدد  التسمية  السنة  الشهر  اليوم
    

  
  

  
  
  
  
  

        

  
  الخبرة المهنية (إن وجدت)ـ معلومات حول  6

  

املؤسسة تسمية اإلدارة أو 
  ( اهليئة املستخدمة )

الوظيفة أو املنصب 
  املشغول

اء عالقة   عملالشهادة العمل أو عقد   الفرتة سبب إ
  التاريخ  الرقم  إىل  من  العمل

          
  
  
  
  
  
  

    

  

  الوضعية المهنية الحالية  (بالنسبة للمترشحين العاملين)ـ معلومات حول  7
  

  ..................................................: ....................... للمسابقة الترشح تاريخ عند المشغولة الرتبة أو الوظيفة ــ تسميــة
  ....... ..............................................................: ......................................... أول تعيــــــــــــين تـــــــــــاريخ-

  .........: ........................................................................... حاليا المشغول المنصب أو الرتبة في التعيين ـــ تاريخ
  ........................................: ................................................................................. نفــــــــــــــــــ الص

  ............: .............................................................................................................. ةـــــــــــــــــــ الدرج
  .............................. اريخــــــــــــــالت................................: مــــالرق :المسابقة في للمشاركة المستخدمة اإلدارة موافقة مرجعـــ 

  ..................................: ............................................................... اءــــــــــــاإلمض ةــــــــصاحب طةــــالسل فةـــــــــ ص
  ..................................................................................................................... اإلدارة: وانـــــــــــــــعنـــ 

  ...........................روني: ..اإللكت دــــــــــالبري............................ســـــــــــــــفاك: ...................................  فـــــــــــــــــ الهات
  
 في بما دقة المعلومات أو صحة عدم تبعات كل وأتحمل الوثيقة ههذ المبينة في المعلومات بصحة بشرفي أصرح أدناه الممضي أنا

  المسابقة  في نجاحي إلغاء ذلك
                                                إمضاء المعني :                                                                                                    

                                                                                                                 
 اإلجتماعية للتأمينات الوطني الصندوق مستوى على بها المصرح غير العمل فترات اإلعتبار بعين تؤخذ ال  


