
 ـــة الشعبيةالجمهوريــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيـــــــ

 وزارة التجـــــــــارة

 مديريــــــــة المـــــــــوارد البشريـــــــــــــة

 إعـــــــــــــــالن عـــــــــن تـوظيــــــــف

  

 ، عـن فتــح فحوص مهنية لإللتحاق بمناصب شغل أعوان متعاقدين بعقود غير محددة المدةتعلـــن اإلدارة الـمركزيـــة لـــــوزارة الــــــــــتجارة      

 :على مستوى المديريات المنتدبة للتجارة لدى المقاطعات اإلدارية لواليات الجنوب ،في الـــرتب المبينـــة أدنـــــاه 

 مكان التعيين عدد المناصب شروط المشاركة الرتبة

  

 سائق سيارة مستوى أول

من ضمن المترشحين الذين لهم رخصة 

 )ب)سياقة صنف 

  

  

01 

01 

01 

01 

01 

02 

01 

02 

 -تقرت-مديرية التجارة لوالية ورقلة-

 -بني عباس-مديرية التجارة لوالية بشار-

 -جانت-مديرية التجارة لوالية إيليزي-

 -المغير-مديرية التجارة لوالية الوادي-

 -المنيعة-مديرية التجارة لوالية غرداية-

 -عين صالح، عين قزام-مديرية التجارة لوالية تمنراست-

 -أوالد جالل-مديرية التجارة لوالية بسكرة-

 -تيميمون، برج باجي مختار-مديرية التجارة لوالية أدرار-

  

 عامل مهني مستوى أول

  

من ضمن المترشحين الذين يثبتون لياقة 

 بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته

  

01 

01 

01 

01 

01 

02 

01 

02 

 -تقرت-مديرية التجارة لوالية ورقلة-

 -بني عباس-مديرية التجارة لوالية بشار-

 -جانت-مديرية التجارة لوالية إيليزي-

 -المغير-مديرية التجارة لوالية الوادي-

 -المنيعة-مديرية التجارة لوالية غرداية-

 -عين صالح، عين قزام-مديرية التجارة لوالية تمنراست-

 -أوالد جالل-مديرية التجارة لوالية بسكرة-

 -تيميمون، برج باجي مختار-مديرية التجارة لوالية أدرار-

  

 حارس

من بين المترشحين الذين يثبتون لياقة 

 بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته

  

 

02 

01 

01 

01 

01 

04 

01 

02 

  

 -تقرت-مديرية التجارة لوالية ورقلة-

 -بني عباس-مديرية التجارة لوالية بشار-

 -جانت-مديرية التجارة لوالية إيليزي-

 -المغير-مديرية التجارة لوالية الوادي-

 -المنيعة-رية التجارة لوالية غردايةمدي-

 -عين صالح، عين قزام-مديرية التجارة لوالية تمنراست-

 -أوالد جالل-مديرية التجارة لوالية بسكرة-

 -تيميمون، برج باجي مختار-مديرية التجارة لوالية أدرار-



  

 :ملف الترشح      

 :يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية

 طلب خطي للمشاركة، -

 نسخة من الشهادة أو اإلجازة أو المستوى الدراسي أو التكويني، -

                                                                                     نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، -

 شهادة تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع المنصب العمل المراد شغله عند االقتضاء، -

 سارية الصالحية،( 3الوثيقة رقم )فة السوابق القضائية مستخرج من صحي -

 شهادة طبية تثبت تأهيل المترشح لشغل منصب العمل المقصود، -

 نسخة طبق األصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، -

 .بإقليم الوالية المعنية شهادة اإلقامة  -

 :لفه بالوثائق التاليةيتعين على المترشح الناجح نهائيا في المسابقة إتمام م

 شهادة الميالد، -

 شهادة الجنسية ، -

 شهادة عائلية عند االقتضاء، -

 .صور شمسية( 60)ستة  -

 .أيام عمل إبتداءا من تاريخ صدور أول إشهار لهذا اإلعالن 01تحدد فترة التسجيالت بـ  

 :تودع الملفات لدى

 المديريات الوالئية للتجارة المعنية بالمسابقة

 .م إجراء المقابلة على مستوى المديريات الوالئية للتجارة المعنية بالمسابقةيت 

 .رفضها  أيام عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار، يتم 01كل الملفات الناقصة أو الواردة بعد تاريخ اختتام التسجيالت و المحددة بـ  :مالحظة  

 

  

توقيت )عون خدمة مستوى أول 

 )كامل

من ضمن المترشحين الذين يثبتون 

مستوى السنة السادسة من التعليم 

 األساسي

01 

01 

01 

01 

01 

02 

 -بني عباس-مديرية التجارة لوالية بشار-

 -جانت-مديرية التجارة لوالية إيليزي-

 -المغير-مديرية التجارة لوالية الوادي-

 -المنيعة-مديرية التجارة لوالية غرداية-

    -أوالد جالل-ة لوالية بسكرةمديرية التجار- -

 -تيميمون، برج باجي مختار-مديرية التجارة لوالية أدرار- 


