
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 بومرداس –جامعة أمحمد بوقرة 
       
 

 

 : علن جامعة أمحمد بوقرة  (بومرداس) عن فتح مسابقة للتوظيف �� الرتب املبينة  أدناه� 
 

نمط  الرتبة

 التوظيف

عدد  التخصص املطلوب شروط االلتحاق

املناصب 

 املفتوحة

م�ان 

نالتع�  

شروط 

 أخرى 

 

مهندس دولة  

�� املخابر 

 ا�جامعية

 

مسابقة 

ع�� أساس 

 الشهادة

 

 مــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــ�ن امل���ــــــــــــــــــــــح�ن ا�حــــــــــــــــــــــائز�ن ع�ــــــــــــــــــــــ�

ماســـــــــــــــ��   دةشـــــــــــــــهااو مهنـــــــــــــــدس دولـــــــــــــــة  شـــــــــــــــهادة 

 .أو شهادة معادلة لها

 
 )01جيوف��ياء:  ( -

 )01جرثومية: (  بيوتكنولوجيا -

علوم و تحوالت  البيولوجيا ل�حليب:  -

)01( 

  )01صيانة صناعية:  ( -

 
 
 
 
04 

 

اإلقامة ع�� 

اقليم والية 

 بومرداس

 

مهندس دولة 

�� اإلعالم 

 اآل��

 

مسابقة 

ع�� أساس 

 الشهادة

مــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــ�ن امل���ــــــــــــــــــــــح�ن ا�حــــــــــــــــــــــائز�ن ع�ــــــــــــــــــــــ� 

أو  شـــــــــــهادة مهنـــــــــــدس دولـــــــــــة �ـــــــــــ� اإلعـــــــــــالم اآل�ــــــــــــ�

 .أو شهادة معادلة لها  شهادة ماس�� 
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اإلقامة ع�� 

اقليم والية 

 بومرداس

تق�ي سامي �� 

املخابر  

 ا�جامعية

مسابقة 

ع�� أساس 

 الشهادة

من ب�ن امل���ح�ن  ا�حائز�ن ع�� شهادة 

الدراسات ا�جامعية التطبيقية او شهادة تق�ي 

 .سامي او شهادة مع��ف بمعادل��ا

 )04(       البيولوجيا:                 -

 )03الهندسة الكيميائية:     ( -

 )02الكيمياء الصناعية:      ( -

 )02(             اإللك��ونيك:        -

 )02(      معا�جة املياه:             -

 )02(    الصيانة الصناعية:    -

 )01(   الهندسة الغذائية:       -

 )01(        هندسة الطرائق:     -
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اإلقامة ع�� 

اقليم والية 

 بومرداس

تق�ي سامي �� 

 اإلعالم اآل��

مسابقة 

ع�� أساس 

 الشهادة

مـــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــ�ن امل���ــــــــــــــــــــحون ا�حــــــــــــــــــــائزون ع�ــــــــــــــــــــ� 

الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ا�جامعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة 

التطبيقيـــــــــــــــــة �ـــــــــــــــــ� اإلعـــــــــــــــــالم اآل�ـــــــــــــــــ� او شـــــــــــــــــهادة 

تق�ـــــــــــــي ســـــــــــــامي �ـــــــــــــ� اإلعـــــــــــــالم اال�ـــــــــــــ� أو اإلعـــــــــــــالم 

 .أآل��  للتسي�� او شهادة معادلة لها
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اإلقامة ع�� 

اقليم والية 

 بومرداس

م�حق رئي��ي 

 لإلدارة

مسابقة 

ع�� أساس 

 الشهادة

مــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــ�ن امل���ــــــــــــــــــــــح�ن ا�حــــــــــــــــــــــائز�ن ع�ــــــــــــــــــــــ� 

شـــــــــــــــــهادة الدراســـــــــــــــــات ا�جامعيـــــــــــــــــة التطبيقيـــــــــــــــــة 

أو شــــــــــــــــــــــهادة  تق�ــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــامي �ــــــــــــــــــــــ� :التســــــــــــــــــــــ�� 

قــــــــــــــــــــــانون  – قـــــــــــــــــــــانون االعمـــــــــــــــــــــال –العمـــــــــــــــــــــومي 

 –العالقـــــــــــــــــــــــــــــــات االقتصــــــــــــــــــــــــــــــــادية و الدوليــــــــــــــــــــــــــــــــة 

�ســـــــــــــــــــــــــــي��  –التســــــــــــــــــــــــــو�ق  –تجــــــــــــــــــــــــــارة دوليــــــــــــــــــــــــــة 

 .علم النفس –املوارد البشر�ة 
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اإلقامة ع�� 

اقليم والية 

 بومرداس

محاسب 

 إداري رئي��ي

مسابقة 

ع�� أساس 

 الشهادة

ا�حـــــــــــــــــــــائز�ن ع�ـــــــــــــــــــــ�  مـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــ�ن امل���ـــــــــــــــــــــح�ن 

شـــــــــــــــــهادة الدراســـــــــــــــــات ا�جامعيـــــــــــــــــة التطبيقيـــــــــــــــــة  

 أو شهادة مع��ف بمعادل��ا.

  
01 
 

اإلقامة ع��  

اقليم والية 

 بومرداس

 



 

 : تكو�ن ملـف التـرشيـح 

 ،طلـب خطي  للمشاركـة مدون عليھ  م�ان اإلقامة بالتحديد و رقم الهاتف −

 ،��خة من بطاقة التعر�ف الوطنية −

  أو  الشهادة املطلو�ة مرفقة  بكشف  نقاط مسار التكو�ن . من املؤهل  ��خـة   −

 بطاقة معلومات تم�� من طرف  امل���ح، −

 .) شمسيتان02صورتان ( −

 اإلقامة ع�� إقليم والية بومرداسبطاقة  −
 

 

 ن املقبــــــــــــــــــــــول�ن  ��ائيــــــــــــــــــــــا ، قبــــــــــــــــــــــل  �عييــــــــــــــــــــــ��م  �ــــــــــــــــــــــ� الرتــــــــــــــــــــــب أو  املناصــــــــــــــــــــــب يتعــــــــــــــــــــــ�ن ع�ــــــــــــــــــــــ� امل���ــــــــــــــــــــــح�

  ملفا��م  اإلدار�ة  ب�افة  الوثائق األخرى، ال سيما: امل���ح لها، إستكمال

 ��خة من الوثيقة  ال�ي تثبت وضعية امل���ح إزاء ا�خدمة الوطنية،  -

 ،) سار�ة املفعول 03شهادة السوابق العدلية األصلية  (البطاقة رقم  -

 ،13شهادة امليالد رقم  -

 شهادتان طبيتان(طب عام، أمراض صدر�ة) -

 شهادة ا�جنسية ا�جزائر�ة األصلية  -

 شهادة عائلية ل�حالة املدنية ، عند االقتضاء -

 ) شمسيتان،02صورتان ( -

طلــــــــــــــــب  الســــــــــــــــماح  باملشــــــــــــــــاركة  �ــــــــــــــــ� عمليــــــــــــــــة التوظيــــــــــــــــف  ممضـــــــــــــــــية  مــــــــــــــــن طــــــــــــــــرف املســــــــــــــــتخدم  بالنســــــــــــــــبة للم���ــــــــــــــــح�ن املـــــــــــــــــوظف�ن أو  -

 العامل�ن.
 

 ت ع�ـــــــــــــــــ� أســـــــــــــــــاس الشـــــــــــــــــهادة، يجــــــــــــــــب أن تتضـــــــــــــــــمن  ملفـــــــــــــــــات امل���ــــــــــــــــح�ن  النـــــــــــــــــاجح�ن  �ـــــــــــــــــ� املســــــــــــــــابقا

 إضافة إ�� الوثائق املذكورة أعاله، ال سيما ع��:

شـــــــــــــــهادات العمــــــــــــــــل ال�ــــــــــــــــي تثبــــــــــــــــت األقدميــــــــــــــــة  املهنيــــــــــــــــة  للم���ــــــــــــــــح  �ـــــــــــــــ� اإلختصــــــــــــــــاص، ينب�ــــــــــــــــ� أن تكــــــــــــــــون  هــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــهادات  مؤشــــــــــــــــر  -

 عل��ا من طرف  هيئة الضمان اإلجتما��، بالنسبة لألقدمية  املكتسبة  �� القطاع ا�خاص،

شـــــــــــــــهادة  تثبـــــــــــــــت  مـــــــــــــــدة  العمـــــــــــــــل  املـــــــــــــــؤدى  مـــــــــــــــن طـــــــــــــــرف  امل���ـــــــــــــــح،  �ـــــــــــــــ� إطـــــــــــــــار  جهـــــــــــــــازي اإلدمـــــــــــــــاج امل�ـــــــــــــــي  و اإلجتمـــــــــــــــا��  للشـــــــــــــــباب   -

 حام��  الشهادات،  مع توضيح  املنصب  املشغول، عند اإلقتضاء،

 اء،أي وثيقة  تثبت متا�عة امل���ح  تكو�نا أع�� من  مستوى  الشهادة  املطلو�ة  �� التخصص، عند اإلقتض -

 أي وثيقة  تثبت األشغال و الدراسات  املنجزة  من طرف  امل���ح �� التخصص،  عند اإلقتضاء، -
 

ـــــــــــــــــة �ــــــــــــــــ�  إعــــــــــــــــالنابتــــــــــــــــداء مــــــــــــــــن تــــــــــــــــار�خ أول عمــــــــــــــــل  يــــــــــــــــوم  15تــــــــــــــــودع أو ترســــــــــــــــل امللفــــــــــــــــات فـــــــــــــــــي أجــــــــــــــــل أقصــــــــــــــــاه   : مـالحظــــــــ

 ال�حافة  املكتو�ة إ��: 

بومرداس   األم�ن العام �جامعة أمحمد بوقرة ةالسيد  

 ن�ج االستقالل 

35000 بومرداس     
 .إن امل���ح�ن الذين �ستوفون الشروط القانونية سوف يتم استدعا��م بواسطة رسالة مو��ى عل��ا◄

  .السيدة مديرة جامعة امحمد بوقرة بومرداس إ��توجھ طعون امل���ح�ن الذين لم يتم انتقا��م خالل هذه املسابقة ◄

 .ل املحدد ال يؤخذ �ع�ن االعتبار �عد انقضاء األج �ل ملف ناقص أو يودع◄

ع اإللك��و�ي  �جامعة ع�� امل���ح�ن  املستوفية ف��م الشروط  القانونية  للمشاركة  �� هذه  املسابقة  م��  �عناية إستمارة املعلومات  املدرجة  �� املوق ◄

 و ال�ي  يتوجب إرفاقها ممضية مع ملف ال���ح.  ; www.univ-boumerdes.dzبومرداس ع�� العنوان التا��: 
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