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حامػت أمحمذ بىكزة – بىمزداص

الزجبت

شزوط الالخحاق

همط الخىظيف

الخخصص اإلاطلىب

مهىذص دولت في
اإلاخابز الجامػيت

مطابلت غلى مً بين اإلاترشحين الحائشًٍ غلى شهادة -الكتروهيك)10( :
اضاص ؤلاخخبار مهىذص دولت او شهادة ماضتر أو  -هىذضت ميكاهيكيت)10( :
شهادة مػادلت لها.

مهىذص دولت في
ؤلاغالم آلالي

مطابلت غلى مً بين اإلاترشحين الحائشًٍ غلى شهادة
أضاص الشهادة مهىذص دولت في ؤلاغالم آلالي أو شهادة
ماضتر أو شهادة مػادلت لها.

مطابلت غلى
جلني ضامي في
اإلاخابز الجامػيت اضاص ؤلاخخبار

مطاغذ اإلاكخباث
الجامػيت

 إلكتروهيك:كيمياء صىاغيت: بيىلىحيا:مً بين اإلاترشحين الحائشًٍ غلى شهادة -فيزًاء:
الذراضاث الجامػيت الخطبيليت او  -هىذضت مذهيت:
شهادة جلني ضامي او شهادة مػترف -هىذضت الطزائم:
هىذضت ميكاهيكيت:بمػادلتها.
 كيمياء:الكتروجلني: -حيىلىحيا:

مً بين اإلاترشحين الحائشًٍ غلى شهادة
مطابلت غلى الذراضاث الجامػيت الخطبيليت في غلم
أضاص الشهادة غلم اإلاكخباث أو شهادة جلني ضامي في
الخىثيم و ألارشيف أو شهادة مػترف
بمػادلتها.

 جكىًٍ ملـف الخـزشيـح :
 طلـب خطي للمشاركـت مذون غليه مكان ؤلاكامت بالخحذًذ و ركم الهاجف، وسخت مً بطاكت الخػزٍف الىطىيت، وسخـت مً اإلاؤهل أو الشهادة اإلاطلىبت مزفلت بكشف هلاط مطار الخكىًٍ ، بطاكت مػلىماث جملئ مً طزف اإلاترشح، -صىرجان ( )10شمطيخان.

غذد
اإلاىاصب
اإلافخىحت
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مكان
الخػين

شزوط
أخزي

ً خػين غلى اإلاترشحين اإلالبىلين نهائيا  ،كبل حػيينهم في الزجب أو اإلاىاصب اإلاترشح لها ،إضخكمال
ملفاتهم ؤلادارٍت بكافت الىثائم ألاخزي ،ال ضيما:
 وسخت مً الىثيلت التي جثبذ وطػيت اإلاترشح إساء الخذمت الىطىيت، شهادة الطىابم الػذليت ألاصليت (البطاكت ركم  )10ضارٍت اإلافػىل ، شهادة اإلايالد ركم ،00 شهادجان طبيخان(طب غام ،أمزاض صذرٍت) شهادة الجيطيت الجشائزٍت ألاصليت-

شهادة غائليت للحالت اإلاذهيت  ،غىذ الاكخظاء

 صىرجان ( )10شمطيخان، بطاكت ؤلاكامت غبر إكليم والًت بىمزداص. طلب الطماح باإلاشاركت في غمليت الخىظيف ممظيت مً طزف اإلاطخخذم باليطبت للمترشحين اإلاىظفين أو الػاملين.

ًجب أن جخظمً ملفاث اإلاترشحين الىاجحين في اإلاطابلاث غلى أضاص الشهادة ،إطافت إلى الىثائم
اإلاذكىرة أغاله ،ال ضيما غلى:

 شهاداث الػمل التي جثبذ ألاكذميت اإلاهىيت للمترشح في ؤلاخخصاصً ،يبغي أن جكىن هذه الشهاداث مؤشز غليها مً طزف هيئتالظمان ؤلاحخماعي ،باليطبت لألكذميت اإلاكدطبت في اللطاع الخاص،
 شهادة جثبذ مذة الػمل اإلاؤدي مً طزف اإلاترشح ،في إطار حهاسي ؤلادماج اإلانهي و ؤلاحخماعي للشباب حاملي الشهاداث ،مؼجىطيح اإلاىصب اإلاشغىل ،غىذ ؤلاكخظاء،
 أي وثيلت جثبذ مخابػت اإلاترشح جكىٍىا أغلى مً مطخىي الشهادة اإلاطلىبت في الخخصص ،غىذ ؤلاكخظاء، -أي وثيلت جثبذ ألاشغال و الذراضاث اإلاىجشة مً طزف اإلاترشح في الخخصص ،غىذ ؤلاكخظاء،

مـالحظ ـ ـ ــت  :جىدع أو جزضل اإلالفاث فـي أحل أكصاه ً 15ىم غمل ابخذاء مً جارٍخ أول إغالن في الصحافت اإلاكخىبت إلى:



الطيذة ألامين الػام لجامػت أمحمذ بىكزة بىمزداص
ههج الاضخلالل  35000بىمزداص

◄إن اإلاترشحين الذًً ٌطخىفىن الشزوط اللاهىهيت ضىف ًخم اضخذغائهم بىاضطت رضالت مىص ى غليها.
◄جىحه طػىن اإلاترشحين الذًً لم ًخم اهخلائهم خالل هذه اإلاطابلت إلى الطيذة مذًزة حامػت امحمذ بىكزة بىمزداص.
◄كل ملف هاكص أو ًىدع بػذ اهلظاء ألاحل اإلاحذد ال ًؤخذ بػين الاغخبار .
◄ غلى اإلاترشحين اإلاطخىفيت فيهم الشزوط اللاهىهيت للمشاركت في هذه اإلاطابلت ملئ بػىاًت إضخمارة اإلاػلىماث اإلاذرحت في اإلاىكؼ ؤلالكترووي

لجامػت بىمزداص غلى الػىىان الخالي ; www.univ-boumerdes.dz :و التي ًخىحب إرفاكها ممظيت مؼ ملف الترشح.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

حامػت أمحمذ بىكزة – بىمزداص

 حػلً حامػت أمحمذ بىكزة (بىمزداص) غً فخح مطابلت للخىظيف في الزجب اإلابيىت أدهاه :
همط الخىظيف

الزجبت

شزوط الالخحاق

جلني في اإلاخابز مطابلت غلى مً بين اإلاترشحين الحائشًٍ غلى شهادة
اضاص الشهادة جلني شهادة مػترف بمػادلتها
الجامػيت
مً بين اإلاترشحين الحائشًٍ غلى شهادة
غىن جلني في
مطابلت غلى
الطىت الثالثت مً الخػليم الثاهىي كاملت او
اإلاكخباث
أضاص الشهادة
مطخىي مػادل له
الجامػيت
اإلاترشحىن الحائشون غلى شهادة الكفاءة
مطابلت غلى اإلاهىيت لػىن حفظ البياهاث أو شهادة
غىن حفظ
أضاص الشهادة الطىت ألاولى ثاهىي كاملت باإلطافت الى
البياهاث
جكىًٍ في ؤلاغالم آلالي مذجه ضخت أشهز (.)10

الخخصص اإلاطلىب

كيمياء)40( :

غذد
اإلاىاصب
اإلافخىحت

مكان
الخػين

40

40

40

 جكىًٍ ملـف الخـزشيـح :
 طلـب خطي للمشاركـت مذون غليه مكان ؤلاكامت بالخحذًذ و ركم الهاجف، وسخت مً بطاكت الخػزٍف الىطىيت، وسخـت مً اإلاؤهل أو الشهادة اإلاطلىبت مزفلت بكشف هلاط مطار الخكىًٍ . بطاكت مػلىماث جملئ مً طزف اإلاترشح، -صىرجان ( )10شمطيخان.

ً خػين غلى اإلاترشحين اإلالبىلين نهائيا  ،كبل حػيينهم في الزجب أو اإلاىاصب اإلاترشح لها ،إضخكمال
ملفاتهم ؤلادارٍت بكافت الىثائم ألاخزي ،ال ضيما:
 وسخت مً الىثيلت التي جثبذ وطػيت اإلاترشح إساء الخذمت الىطىيت، شهادة الطىابم الػذليت ألاصليت (البطاكت ركم  )10ضارٍت اإلافػىل ، شهادة اإلايالد ركم ،00 شهادجان طبيخان(طب غام ،أمزاض صذرٍت) شهادة الجيطيت الجشائزٍت ألاصليت-

شهادة غائليت للحالت اإلاذهيت  ،غىذ الاكخظاء

 -صىرجان ( )10شمطيخان،

شزوط
أخزي

 بطاكت ؤلاكامت غبر إكليم والًت بىمزداص. طلب الطماح باإلاشاركت في غمليت الخىظيف ممظيت مً طزف اإلاطخخذم باليطبت للمترشحين اإلاىظفين أو الػاملين.

ًجب أن جخظمً ملفاث اإلاترشحين الىاجحين في اإلاطابلاث غلى أضاص الشهادة ،إطافت إلى الىثائم
اإلاذكىرة أغاله ،ال ضيما غلى:

 شهاداث الػمل التي جثبذ ألاكذميت اإلاهىيت للمترشح في ؤلاخخصاصً ،يبغي أن جكىن هذه الشهاداث مؤشز غليها مً طزف هيئتالظمان ؤلاحخماعي ،باليطبت لألكذميت اإلاكدطبت في اللطاع الخاص،
 شهادة جثبذ مذة الػمل اإلاؤدي مً طزف اإلاترشح ،في إطار حهاسي ؤلادماج اإلانهي و ؤلاحخماعي للشباب حاملي الشهاداث ،مؼجىطيح اإلاىصب اإلاشغىل ،غىذ ؤلاكخظاء،
 أي وثيلت جثبذ مخابػت اإلاترشح جكىٍىا أغلى مً مطخىي الشهادة اإلاطلىبت في الخخصص ،غىذ ؤلاكخظاء، -أي وثيلت جثبذ ألاشغال و الذراضاث اإلاىجشة مً طزف اإلاترشح في الخخصص ،غىذ ؤلاكخظاء،

مـالحظ ـ ـ ــت  :جىدع أو جزضل اإلالفاث فـي أحل أكصاه ً 15ىم غمل ابخذاء مً جارٍخ أول اغالن في الصحافت اإلاكخىبت إلى:



الطيذة ألامين الػام لجامػت أمحمذ بىكزة بىمزداص
ههج الاضخلالل  35000بىمزداص

◄إن اإلاترشحين الذًً ٌطخىفىن الشزوط اللاهىهيت ضىف ًخم اضخذغائهم بىاضطت رضالت مىص ى غليها.
◄جىحه طػىن اإلاترشحين الذًً لم ًخم اهخلائهم خالل هذه اإلاطابلت إلى الطيذة مذًزة حامػت امحمذ بىكزة بىمزداص.
◄كل ملف هاكص أو ًىدع بػذ اهلظاء ألاحل اإلاحذد ال ًؤخذ بػين الاغخبار .
◄ غلى اإلاترشحين اإلاطخىفيت فيهم الشزوط اللاهىهيت للمشاركت في هذه اإلاطابلت ملئ بػىاًت إضخمارة اإلاػلىماث اإلاذرحت في اإلاىكؼ ؤلالكترووي

لجامػت بىمزداص غلى الػىىان الخالي ; www.univ-boumerdes.dz :و التي ًخىحب إرفاكها ممظيت مؼ ملف الترشح.
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جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس

مىصب الػمل

غىن الىكاًت مً
اإلاطخىي ألاول
(مخػاكذ )

غامل منهي مً
اإلاطخىي الثالث
(مخػاكذ)
غامل منهي مً
اإلاطخىي ألاول
(مخػاكذ) .
ضائم الطيارة
مً اإلاطخىي
ألاول
حارص

همط الخىظيف

فحص منهي

فحص منهي

فحص منهي

فحص منهي

فحص منهي

شزوط الالخحاق

الخخصص اإلاطلىب

مً بين اإلاترشحين الذًً ًثبخىن
مطخىي الطىت ألاولى مً الخػليم
الثاهىي و جكىٍىا في اإلايذان او خبرة
مهىيت مذتها ضىت واحذة غلى ألاكل في
مىصب شغل غىن الىكاًت .
مً بين اإلاترشحين الذًً ًثبخىن
شهادة الكفاءة اإلاهىيت أو شهادة  -كهزبائي
الخكىًٍ اإلانهي اإلاخخصص و خبرة
مهىيت مذيها خمظ ( )10ضىىاث
غلى ألاكل في هفظ الخخصص.
مً بين اإلاترشحين الذًً ًثبخىن لياكت -غاملت هظافت10 :
بذهيت جخماش ى و اليشاط الىاحب -غامل منهي 10 :
ممارضخه .
مً بين اإلاترشحين الذًً لهم رخصت
ضياكت مً الصىف ب.
مً بين اإلاترشحين الذًً ًثبخىن لياكت
بذهيت جخماش ى و اليشاط الىاحب
ممارضخه .
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اإلاىاصب
اإلافخىحت
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 جكىًٍ ملـف الخـزشيـح :
 طلـب خطي للمشاركـت مذون غليه مكان ؤلاكامت بالخحذًذ و ركم الهاجف، وسخت مً بطاكت الخػزٍف الىطىيت، وسخـت مً اإلاؤهل أو الشهادة اإلاطلىبت مزفلت بكشف هلاط مطار الخكىًٍ . بطاكت مػلىماث جملئ مً طزف اإلاترشح، -صىرجان ( )10شمطيخان.

ً خػين غلى اإلاترشحين اإلالبىلين نهائيا  ،كبل حػيينهم في الزجب أو اإلاىاصب اإلاترشح لها ،إضخكمال
ملفاتهم ؤلادارٍت بكافت الىثائم ألاخزي ،ال ضيما:

شزوط
أخزي

 وسخت مً الىثيلت التي جثبذ وطػيت اإلاترشح إساء الخذمت الىطىيت، ، شهادة الطىابم الػذليت ألاصليت (البطاكت ركم  )10ضارٍت اإلافػىل ، شهادة اإلايالد ركم ،00 شهادجان طبيخان(طب غام ،أمزاض صذرٍت) شهادة الجيطيت الجشائزٍت ألاصليت-

شهادة غائليت للحالت اإلاذهيت  ،غىذ الاكخظاء

 صىرجان ( )10شمطيخان، -بطاكت ؤلاكامت غبر إكليم والًت بىمزداص.

مـالحظ ـ ـ ــت  :جىدع أو جزضل اإلالفاث فـي أحل أكصاه ً 15ىم غمل ابخذاء مً جارٍخ أول اغالن في الصحافت اإلاكخىبت إلى:



الطيذة ألامين الػام لجامػت أمحمذ بىكزة بىمزداص
ههج الاضخلالل  35000بىمزداص

◄إن اإلاترشحين الذًً ٌطخىفىن الشزوط اللاهىهيت ضىف ًخم اضخذغائهم بىاضطت رضالت مىص ى غليها.
◄جىحه طػىن اإلاترشحين الذًً لم ًخم اهخلائهم خالل هذه اإلاطابلت إلى الطيذة مذًزة حامػت امحمذ بىكزة بىمزداص.
◄كل ملف هاكص أو ًىدع بػذ اهلظاء ألاحل اإلاحذد ال ًؤخذ بػين الاغخبار .

