الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس

الرتبة

نمط التوظيف

شروط االلتحاق

مهندس دولة في
املخابر الجامعية

مسابقة على
اساس اإلختبار

من بين املترشحين الحائزين على شهادة
ماستر او شهادة مهندس دولة أو شهادة
معادلة لها.

مهندس دولة في
اإلعالم اآللي

مسابقة على من بين املترشحين الحائزين على شهادة
أساس الشهادة مهندس دولة في اإلعالم اآللي أو شهادة
ماستر أو شهادة معادلة لها.

متصرف

ملحق باملخابر
الجامعية

التخصص املطلوب

02
كيمياء:02
بيولوجيا:01
الكترونيك:10
هندسة ميكانيكيجيولوجيا(علم األرض)01 :01
طاقوية:01
الكتروتقني:معالجة املياه و السوائل01
الصناعية:
01
 كيمياء صناعية:01
 اقتصاد املحروقات:01
 -ميكانيك:

من بين املترشحين الحائزين على شهادة
ليسانس في التعليم العالي في التخصصات
التالية :
العلوم القانونية واإلدارية –العلوم
االقتصادية –العلوم املالية –العلوم
مسابقة على التجارية –علوم التسيير –العلوم
أساس الشهادة السياسية –علم االجتماع  :ماعدا علم
االجتماع التربوي –علم النفس – علوم
اإلعالم واالتصال –علوم اإلسالمية :
الشريعة و القانون أو شهادة معترف
بمعادلتها .
مسابقة على
من بين املترشحين الحائزين على شهادة -بيولوجيا:
اساس اإلختبار ليسانس في التعليم العالي أو شهادة -كيمياء:
الدراسات العليا أو شهادة معترف -في ـ ـ ـ ـ ـزياء:
بمعادلتها.
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املناصب
املفتوحة

31

03

31

02

10

01

30

مكان
التعين

شروط
أخرى

وثائقي امين
املحفوظات

10

من بين املترشحين الحائزين على شهادة
مسابقة على
أساس الشهادة الليسانس في علم اقتصاد املكتبات أو
شهادة معادلة لها .
11

بيولوجيا:-كيمياء:

مسابقة على
تقني سامي في
املخابر الجامعية اساس اإلختبار

01

من بين املترشحين الحائزين على شهادة -صيانة صناعية:
الدراسات الجامعية التطبيقية او شهادة -صناعة غذائية:
تقني سامي او شهادة معترف بمعادلتها.
*حليب و مشتقاته10 :

02

00

*تكنولوجيا املواد10 :

-الكرتونيك:

10

-جيولوجيا :

10

-هندسة مدنية (البناء)10 :

ملحق رئيس ي
لإلدارة

مساعد وثائقي
أمين محفوظات
محاسب إداري
رئيس ي

من بين املترشحين الحائزين على شهادة
مسابقة على الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة
أساس الشهادة تقني سامي في :التسيير العمومي – قانون
العمال – قانون العالقات االقتصادية و
الدولية – تجارة دولية – التسويق –
تسيير املوارد البشرية –علم النفس .
من بين املترشحين الحائزين على شهادة
مسابقة على الدراسات الجامعية التطبيقية في علم
أساس الشهادة اقتصاد املكتبات أو شهادة معترف
بمعادلتها
من بين املترشحين الحائزين على شهادة
مسابقة على الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة
أساس الشهادة معترف بمعادلتها.
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 تكوين ملـف التـرشيـح :
 طلـب خطي للمشاركـة مدون عليه مكان اإلقامة بالتحديد و رقم الهاتف، نسخة طبق األصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، نسخـة من املؤهل أو الشهادة املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين مصادق عليهما، بطاقة معلومات تملئ من طرف املترشح، صورتان ( )10شمسيتان. -بطاقة اإلقامة عبر إقليم والية بومرداس.

 يتعين على املترشحين املقبولين نهائيا  ،قبل تعيينهم في الرتب أو املناصب املترشح لها ،إستكمال ملفاتهم
اإلدارية بكافة الوثائق األخرى ،ال سيما:
 نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية املترشح إزاء الخدمة الوطنية ،مصادق على مطابقتها لألصل ،من قبل املؤسسة أو اإلدارة املنظمةللمسابقة،
 -شهادة السوابق العدلية األصلية (البطاقة رقم  )10سارية املفعول ،

 شهادة امليالد رقم ،00 شهادتان طبيتان(طب عام ،أمراض صدرية) شهادة الجنسية الجزائرية األصلية-

شهادة عائلية للحالة املدنية  ،عند االقتضاء

 صورتان ( )10شمسيتان، طلب السماح باملشاركة في عملية التوظيف ممضية من طرف املستخدم بالنسبة للمترشحين املوظفين أو العاملين.

يجب أن تتضمن ملفات املترشحين الناجحين في املسابقات على أساس الشهادة ،إضافة إلى الوثائق
املذكورة أعاله ،ال سيما على:

 شهادات العمل التي تثبت األقدمية املهنية للمترشح في اإلختصاص ،ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضماناإلجتماعي ،بالنسبة لألقدمية املكتسبة في القطاع الخاص،
 شهادة تثبت مدة العمل املؤدى من طرف املترشح ،في إطار جهازي اإلدماج املينهي و اإلجتماعي للشباب حاملي الشهادات ،م توضيحاملنصب املشغول ،عند اإلقتضاء،
 أي وثيقة تثبت متابعة املترشح تكوينا أعلى من مستوى الشهادة املطلوبة في التخصص ،عند اإلقتضاء، -أي وثيقة تثبت األشغال و الدراسات املنجزة من طرف املترشح في التخصص ،عند اإلقتضاء،

مـالحظ ـ ـ ــة  :تودع أو ترسل امللفات فـي أجل أقصاه  15يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إعالن في الصحافة املكتوبة إلى:



السيد األمين العام لجامعة أمحمد بوقرة بومرداس
نهج االستقالل  35000بومرداس

◄إن املترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية سوف يتم استدعائهم بواسطة رسالة موص ى عليها.
◄توجه طعون املترشحين الذين لم يتم انتقائهم خالل هذه املسابقة إلى السيدة مديرة جامعة امحمد بوقرة بومرداس.
◄كل ملف ناقص أو يودع بعد انقضاء األجل املحدد ال يؤخذ بعين االعتبار .
◄ على املترشحين املستوفية فيهم الشروط القانونية للمشاركة في هذه املسابقة ملئ بعناية إستمارة املعلومات املدرجة في املوق اإللكتروني

لجامعة بومرداس على العنوان التالي ; www.univ-boumerdes.dz :و التي يتوجب إرفاقها ممضية م ملف الترشح.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس

الرتبة

نمط التوظيف

تقني في املخابر
الجامعية
تقني في اإلعالم
اآللي

مسابقة على من بين املترشحين الحائزين على شهادة تقني
اساس اإلختبار شهادة معترف بمعادلتها
من بين املترشحين الحائزين على شهادة تقني في
مسابقة على
اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها .
أساس الشهادة

محاسب إداري

من بين املترشحين الحائزين على شهادة تقني في
املحاسبة او شهادة التحكم في تقنيات
املحاسبة .
من بين املترشحين الحائزين على شهادة
البكالوريا التعليم الثانوي او شهادة النجاح في
االمتحان الخاص للدخول الجامعة املسلمة
من جامعة التكوين املتواصل .
من بين املترشحين الحائزين على شهادة السنة
الثالثة من التعليم الثانوي كاملة او مستوى
معادل له
من بين املترشحين الحائزين على شهادة التحكم
املنهي في الكتابة أو شهادة السنة الثانية ثانوي
كاملة باإلضافة إلى تكوين في املكتبة مدته ستة
أشهر ( )6على القل لدى مؤسسة خاصة
للتكوين املنهي معتمد.

عون رئيس ي
لإلدارة

عون إدارة

مسابقة على
أساس الشهادة
مسابقة على
أساس الشهادة
مسابقة على
أساس الشهادة

كاتب
مسابقة على
أساس الشهادة

التخصص املطلوب

شروط االلتحاق

كيمياء10:

 تكوين ملـف التـرشيـح :
 طلـب خطي للمشاركـة مدون عليه مكان اإلقامة بالتحديد و رقم الهاتف، نسخة طبق األصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، نسخـة من املؤهل أو الشهادة املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين مصادق عليهما، بطاقة معلومات تملئ من طرف املترشح، صورتان ( )10شمسيتان. -بطاقة اإلقامة عبر إقليم والية بومرداس.
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 يتعين على املترشحين املقبولين نهائيا  ،قبل تعيينهم في الرتب أو املناصب املترشح لها ،إستكمال ملفاتهم
اإلدارية بكافة الوثائق األخرى ،ال سيما:
 نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية املترشح إزاء الخدمة الوطنية ،مصادق على مطابقتها لألصل ،من قبل املؤسسة أو اإلدارة املنظمةللمسابقة،
 شهادة السوابق العدلية األصلية (البطاقة رقم  )10سارية املفعول ، شهادة امليالد رقم ،00 شهادتان طبيتان(طب عام ،أمراض صدرية) شهادة الجنسية الجزائرية األصلية-

شهادة عائلية للحالة املدنية  ،عند االقتضاء

 صورتان ( )10شمسيتان، طلب السماح باملشاركة في عملية التوظيف ممضية من طرف املستخدم بالنسبة للمترشحين املوظفين أو العاملين.

يجب أن تتضمن ملفات املترشحين الناجحين في املسابقات على أساس الشهادة ،إضافة إلى الوثائق
املذكورة أعاله ،ال سيما على:

 شهادات العمل التي تثبت األقدمية املهنية للمترشح في اإلختصاص ،ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضماناإلجتماعي ،بالنسبة لألقدمية املكتسبة في القطاع الخاص،
 شهادة تثبت مدة العمل املؤدى من طرف املترشح ،في إطار جهازي اإلدماج املينهي و اإلجتماعي للشباب حاملي الشهادات ،م توضيحاملنصب املشغول ،عند اإلقتضاء،
 أي وثيقة تثبت متابعة املترشح تكوينا أعلى من مستوى الشهادة املطلوبة في التخصص ،عند اإلقتضاء، -أي وثيقة تثبت األشغال و الدراسات املنجزة من طرف املترشح في التخصص ،عند اإلقتضاء،

مـالحظ ـ ـ ــة  :تودع أو ترسل امللفات فـي أجل أقصاه  15يوم عمل ابتداء من تاريخ أول اعالن في الصحافة املكتوبة إلى:



السيد األمين العام لجامعة أمحمد بوقرة بومرداس
نهج االستقالل  35000بومرداس

◄إن املترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية سوف يتم استدعائهم بواسطة رسالة موص ى عليها.
◄توجه طعون املترشحين الذين لم يتم انتقائهم خالل هذه املسابقة إلى السيدة مديرة جامعة امحمد بوقرة بومرداس.
◄كل ملف ناقص أو يودع بعد انقضاء األجل املحدد ال يؤخذ بعين االعتبار .
◄ على املترشحين املستوفية فيهم الشروط القانونية للمشاركة في هذه املسابقة ملئ بعناية إستمارة املعلومات املدرجة في املوق اإللكتروني

لجامعة بومرداس على العنوان التالي ; www.univ-boumerdes.dz :و التي يتوجب إرفاقها ممضية م ملف الترشح.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس

منصب العمل

نمط التوظيف

شروط االلتحاق

عون الوقاية من
املستوى االول
(متعاقد )

فحص مينهي

عون الوقاية من
املستوى الثاني
(متعاقد )

فحص مينهي

من بين املترشحين الذين يثبتون
مستوى السنة االولى من التعليم
الثانوي و تكوينا في امليدان او خبرة
مهنية مدتها سنة واحدة على االقل في
منصب شغل عون الوقاية .
من بين املترشحين الذين يثبتون
مستوى السنة الثالثة من التعليم
الثانوي و تكوينا في امليدان او خبرة
مهنية مدتها سنتان على األقل في
منصب شغل عون الوقاية

فحص مينهي

من بين املترشحين الذين يثبتون
شهادة الكفاءة املهنية أو شهادة  -موزع الهاتف 10:
التكوين املينهي املتخصص و خبرة  -الطب 10:
مهنية مديها خمس ( )10سنوات على
األقل في نفس التخصص.
من بين املترشحين الذين يثبتون لياقة
بدنية تتماش ى و النشاط الواجب
ممارسته .
من بين املترشحين الذين يثبتون لياقة
بدنية تتماش ى و النشاط الواجب
ممارسته .

عامل مينهي من
املستوى الثالث
(متعاقد)
عامل مينهي من
املستوى األول
(متعاقد) .
حارس

فحص مينهي

فحص مينهي

التخصص املطلوب

 تكوين ملـف التـرشيـح :
 طلـب خطي للمشاركـة مدون عليه مكان اإلقامة بالتحديد و رقم الهاتف، نسخة طبق األصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، نسخـة من املؤهل أو الشهادة املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين مصادق عليهما، -بطاقة معلومات تملئ من طرف املترشح،
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 -صورتان ( )10شمسيتان.

 يتعين على املترشحين املقبولين نهائيا  ،قبل تعيينهم في الرتب أو املناصب املترشح لها ،إستكمال ملفاتهم
اإلدارية بكافة الوثائق األخرى ،ال سيما:
 نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية املترشح إزاء الخدمة الوطنية ،مصادق على مطابقتها لألصل ،من قبل املؤسسة أو اإلدارة املنظمةللمسابقة،
 شهادة السوابق العدلية األصلية (البطاقة رقم  )10سارية املفعول ، شهادة امليالد رقم ،00 شهادتان طبيتان(طب عام ،أمراض صدرية) شهادة الجنسية الجزائرية األصلية-

شهادة عائلية للحالة املدنية  ،عند االقتضاء

 صورتان ( )10شمسيتان، -بطاقة اإلقامة عبر إقليم والية بومرداس.

مـالحظ ـ ـ ــة  :تودع أو ترسل امللفات فـي أجل أقصاه  15يوم عمل ابتداء من تاريخ أول اعالن في الصحافة املكتوبة إلى:



السيد األمين العام لجامعة أمحمد بوقرة بومرداس
نهج االستقالل  35000بومرداس

◄إن املترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية سوف يتم استدعائهم بواسطة رسالة موص ى عليها.
◄توجه طعون املترشحين الذين لم يتم انتقائهم خالل هذه املسابقة إلى السيدة مديرة جامعة امحمد بوقرة بومرداس.
◄كل ملف ناقص أو يودع بعد انقضاء األجل املحدد ال يؤخذ بعين االعتبار .

