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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 بومرداس –جامعة أمحمد بوقرة 
       
 

 

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

 شروط االلتحاق نمط التوظيف الرتبة
 التخصص

 املطلوب

عدد 

املناصب 

 املفتوحة

م�ان 

نالتع�  
 شروط أخرى 

 م�حق اإلدارة
مسابقة ع�� 

 أساس الشهادة

الذين   الذين تحصلوا ع�� شهادة الب�الور�امن ب�ن  امل���حون       

) من الدراسة أو التكو�ن العالي�ن  �� 02أتموا  بنجاح  سنت�ن (

 التخصصات التالية :

العلوم  -العلوم السياسية  -العلوم القانونية و اإلدار�ة   -

  )ما عدا علم االجتماع ال��بوي (علم االجتماع  :  -االقتصادية    

علوم   -تجار�ة    العلوم ال -علم النفس     -العلوم املالية       -

العلوم اإلسالمية :   -علوم التسي��          -اإلعالم و االتصال 

قانون  -قانون االعمال   - التس�� العمومي - شريعة وقانون 

  -  التجارة الدولية    -العالقات االقتصادية الدولية      

 أو شهادة معادلة لها .  التسو�ق 

                      

 

05 

 

اإلقامة ع�� 

اقليم والية 

 بومرداس

 �اتب مدير�ة
مسابقة ع�� 

 أساس الشهادة
ة    أو امل���حون ا�حائزون ع�� شهادة تق�ي  �� األمانمن ب�ن 

 �� األمانة املكتبية أو شهادة معادلة لها. 

 

03 
اإلقامة ع��  

اقليم والية 

 بومرداس

 محاسب إداري 

مسابقة ع�� 

 أساس الشهادة

امل���ح�ن ا�حائز�ن ع�� شهادة تق�ي �� املحاسبة او من ب�ن 

  .ةشهادة التحكم �� تقنيات املحاسب

 

01 
اإلقامة ع��  

اقليم والية 

 بومرداس

م اإلعال تق�ي �� 

 اآل��

مسابقة ع�� 

 اساس الشهادة

او  اال��  �� اإلعالممن ب�ن امل���ح�ن  ا�حائز�ن ع�� شهادة تق�ي  

.شهادة مع��ف بمعادل��ا  
 02 

اإلقامة ع��  

اقليم والية 

 بومرداس

عون رئي��ي 

 لالدارة

 

 

مسابقة ع�� 

 أساس الشهادة

يم الثانوي من ب�ن امل���ح�ن ا�حائز�ن ع�� شهادة الب�الور�ا التعل

ة او شهادة النجاح �� االمتحان ا�خاص للدخول ا�جامعة املسلم

 من جامعة التكو�ن املتواصل . 

 

03 

 
اإلقامة ع�� 

والية  اقليم

 بومرداس

تق�ي �� عون 

املكتبات 

 ا�جامعية

مسابقة ع�� 

 أساس الشهادة

التعليم  من ب�ن امل���ح�ن ا�حائز�ن ع�� شهادة السنة الثالثة من

.الثانوي �املة او مستوى معادل لھ  

 
 

01 

اإلقامة ع��  

اقليم والية 

 بومرداس

 عون ادارة

مسابقة ع�� 

 أساس الشهادة

التعليم  ا�حائز�ن ع�� شهادة السنة الثالثة من من ب�ن امل���ح�ن

 الثانوي �املة او مستوى معادل لھ

 

02 
اإلقامة ع��  

اقليم والية 

 بومرداس

 �اتب

مسابقة ع�� 

 أساس الشهادة

� الكتابة أو ا�حائز�ن ع�� شهادة التحكم امل�ي � من ب�ن امل���ح�ن

� املكتبة شهادة السنة الثانية  ثانوي �املة باإلضافة إ�� تكو�ن �

) ع�� األقل لدى مؤسسة خاصة للتكو�ن 6مدتھ ستة أشهر (

 امل�ي معتمد.

 

04 

 
اإلقامة ع�� 

اقليم والية 

 بومرداس

 



 

 : تكو�ن ملـف التـرشيـح 
 

 ،للمشاركـة مدون عليھ  م�ان اإلقامة بالتحديد و رقم الهاتفطلـب خطي   -

 ،��خة من بطاقة التعر�ف الوطنية -

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

 طاقة معلومات تم�� من طرف  امل���ح،ب -

 ) شمسيتان.02صورتان ( -

 .بطاقة اإلقامة ع�� إقليم والية بومرداس -
 

 ن املقبـــــــــــول�ن  ��ائيـــــــــــا ، قبـــــــــــل  �عييــــــــــ��م  �ـــــــــــ� الرتـــــــــــب أو  املناصـــــــــــب امل���ـــــــــــح لهـــــــــــا، يتعــــــــــ�ن ع�ـــــــــــ� امل���ـــــــــــح�

  إستكمال ملفا��م  اإلدار�ة  ب�افة  الوثائق األخرى، ال سيما:
 ��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 ( -

 طلب  السماح  باملشاركة  �� عملية التوظيف  ممضية  من طرف املستخدم  بالنسبة للم���ح�ن املوظف�ن أو العامل�ن. -

  يجب أن تتضمن  ملفات امل���ح�ن  الناجح�ن  �� املسابقات ع�� أساس الشهادة، إضافة إ�� الوثائق

 املذكورة أعاله، ال سيما ع��:

املهنية  للم���ح  �� اإلختصاص، ينب�� أن تكون  هذه الشهادات  مؤشر عل��ا من طرف  هيئة   شهادات العمل ال�ي تثبت األقدمية -

 الضمان اإلجتما��، بالنسبة لألقدمية  املكتسبة  �� القطاع ا�خاص،

�  الشهادات،  مع شهادة  تثبت  مدة  العمل  املؤدى  من طرف  امل���ح،  �� إطار  جهازي اإلدماج امل�ي  و اإلجتما��  للشباب  حام� -

 توضيح  املنصب  املشغول، عند اإلقتضاء،

 ي وثيقة  تثبت متا�عة امل���ح  تكو�نا أع�� من  مستوى  الشهادة  املطلو�ة  �� التخصص، عند اإلقتضاء،أ -

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

 يوم ابتداء من تار�خ أول اعالن �� ال�حافة  املكتو�ة إ��: 20تودع أو ترسل امللفات فـي أجل أقصاه   : مـالحظـــــــــة

األم�ن العام �جامعة أمحمد بوقرة   بومرداسة السيد  

 ن�ج االستقالل 

35000 بومرداس     

رسالة مو��ى عليھستدعا��م بواسطة إن امل���ح�ن الذين �ستوفون الشروط القانونية سوف يتم 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 �ل ملف ناقص أو يودع �عد انقضاء األج◄  

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

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

 

 

 

http://www.univ-boumerdes.dz/


 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 بومرداس –بوقرة  أمحمدجامعة 
 

       

 

عدد  التخصص املطلوب شروط االلتحاق نمط التوظيف منصب العمل

 املناصب

ةاملفتوح  

م�ان 

 التع�ن

 شروط أخرى 

الوقاية من عون 

 املستوى الثا�ي

 (متعاقد )
 فحص م�ي

من ب�ن  امل���ح�ن الذين يثبتون مستوى 

باإلضافة   ، السنة الثالثة من التعليم الثانوي 

 ) أشهر 03مدتھ ثالثة  ( �� امليدان ا�� تكو�ن

او خ��ة مهنية مد��ا سنتان ع�� االقل �� 

 منصب شغل عون الوقاية.

 

 

 

 

02 

 

اإلقامة ع�� 

اقليم والية 

 بومرداس

عون الوقاية من 

 األول املستوى 

 فحص م�ي (متعاقد )

من ب�ن امل���ح�ن الذين يثبتون مستوى 

 باإلضافة ا�� من التعليم الثانوي  األو��السنة 

او شهر)   02مدتھ شهر�ن (  �� امليدان تكو�ن

��  األقلخ��ة مهنية مد��ا سنة واحدة ع�� 

 منصب شغل عون الوقاية .

  

05 

 

اإلقامة ع�� 

اقليم والية 

 بومرداس

عامل م�ي من 

املستوى األول 

.(متعاقد)   

 فحص م�ي
من ب�ن امل���ح�ن الذين يثبتون لياقة بدنية 

 . تتما��ى و النشاط الواجب ممارستھ

  عامل  نظافة

03 

اإلقامة ع��  

اقليم والية 

 بومرداس
 سائق السيارة من

 فحص م�ي املستوى األول 

من ب�ن امل���ح�ن  الذين لهم رخصة  سياقة 

 من الصنف ب.

اإلقامة ع��   02 

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 -

 .من املؤهل  أو  الشهادة املطلو�ة  �خـة  � -

 طاقة معلومات تم�� من طرف  امل���ح،ب -

 ) شمسيتان.02صورتان ( -

 بطاقة اإلقامة ع�� إقليم والية بومرداس. -

 ن املقبول�ن  ��ائيا ، قبل  �عيي��م  �� الرتب أو  املناصب امل���ح لها، إستكمال يتع�ن ع�� امل���ح�

  ملفا��م  اإلدار�ة  ب�افة  الوثائق األخرى، ال سيما:

 ��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  -

 االقتضاءشهادة عائلية ل�حالة املدنية ، عند  -

 ) شمسيتان،02صورتان ( -
 

 يوم ابتداء من تار�خ أول اعالن إ��:  20تودع أو ترسل امللفات فـي أجل أقصاه   : مـالحظـــــــــة

األم�ن العام �جامعة أمحمد بوقرة   بومرداس ةالسيد  

 ن�ج االستقالل 

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

  .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 �ل ملف ناقص أو يودع �عد انقضاء األج◄  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


	جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس
	- العلوم القانونية و الإدارية  -  العلوم السياسية- العلوم الاقتصادية    -  علم الاجتماع  :(ما عدا علم الاجتماع التربوي)  -  العلوم المالية     - علم النفس    - العلوم التجارية    -  علوم الإعلام و الاتصال -   علوم التسيير       -  العلوم الإسلامية : شريعة وقانون - التسير العمومي - قانون الاعمال  - قانون العلاقات الاقتصادية الدولية      -   التجارة الدولية   -  التسويق   أو شهادة معادلة لها .
	من بين المترشحون الحائزون على شهادة تقني  في الأمانة    أو في الأمانة المكتبية أو شهادة معادلة لها. 
	من بين  المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي،   بالإضافة الى تكوين في الميدان مدته ثلاثة  (03) أشهر  او خبرة مهنية مدتها سنتان على الاقل في منصب شغل عون الوقاية.

	مـن بين المترشح من   من بين  المترشحون الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا الذين  أتموا  بنجاح  سنتين (02) من الدراسة أو التكوين العاليين  في التخصصات التالية :
	جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس

