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 محاسب إداري رئيسي
عية شهادة الدراسات الجام

 التطبيقية أو شهادة تقني سامي
 20 .شهادة االقتصاد و القانون -تسيير المخزونان  -المحاسبة و التسيير  –المحاسبة و التسيير المالي للمؤسسات  –المحاسبة  –المحاسبة و الضرائب 

 مساعد المكتبات الجامعية

شهادة الدراسات الجامعية 

التطبيقية أو شهادة تقني سامي 

ادة معترف بمعادلتهاأو شه  
 20 شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات او شهادة تقني سامي في التوثيق و االرشيف أو شهادة معادلة لها

 مقتصد جامعي 
أو شهادة معادلة شهادة ماستر 

 لها
 20 في العلوم االقتصادية او العلوم المالية او التسيير المالي او المحاسبي

ملحق بالمكتبات الجامعية من 

 المستوى األول

أو شهادة معادلة شهادة ليسانس 

 لها
 20  علم المكتبات

 مهندس دولة في اإلعالم اآللي
شهادة مهندس دولة في اإلعالم 

 اآللي أو شهادة معادلة لها
/// 20 

 تقني في اإلعالم اآللي
شهادة تقني في اإلعالم اآللي أو 

 شهادة معادلة
 01 تقني في اإلعالم اآللي

 شهادة تقني أو شهادة معادلة لها تقني للمخابر الجامعية

 –انتاج اغذية الحيوانات  –االنتاج و تصفية الزيوت الغذائية  –صيانة المصاعد  –االلكترونيك الصناعية  –االلكترو تقني  –الكترونيك السيارات 

صناعة الزجاج و  –صناعة الورق و االقالم  –الكيمياء و الطالء و الغراء و الورنيش  –صالحة للشرب التزويد بالمياه ال –بستة و مساحات خضراء 

صناعة نجارة االلمنيوم و  –مراقبة التلحيم  –تحويل البالستيك  –تحويل تشكيالت المنتجات الى المطاط االصطناعي  –تقني في الكيمياء  –المرايا 

تحضير االنماط في  –صيانة االنظمة الميكانيكية االلية  –تحضير انماط البناءات المعدنية  –ق في البناءات الحديدية جدولة اطال –المواد البالستيكية 

 –رسم و دراسات في االنشاءات الميكانيكية و الصناعة الحديدية  –علم المقاييس و مراقبة النوعية  –االنشاءات الميكانيكية و الصناعة الحديدية 

 –تخصص استص  ناع :االنتاج الميكانيكي  -الصيانة الصناعية في االنشاءات الميكانيكية و الصناعة الحديدية    –المسبكة  -لمسبكة النمذجة في ا

 –صيانة عتاد الورشة  و النقل و التفريغ  –صيانة العتاد الفالحي  –صيانة قوارب الصيد و قوارب النزهة  –تخصص ادوات : االنتاج الميكانيكي 

.الطوبوغرافي  –انجاز و متابعة اشغال البنايات  –ة مركبات الوزن الخفيف صيان  

20 



 كاتب مديرية

 

شهادة تقني في األمانة أو في 

 األمانة المكتبية
//// 02 

 محاسب إداري

شهادة تقني في المحاسبة أو 

شهادة التحكم المهني في تقنيات 

 المحاسبة

//// 20 

 ملحق المخابر الجامعية

على أساس 

 االختبار

شهادة ليسانس في التعليم العالي 

 او شهادة معادلة
. الهندسة الميكانيكية  –الهندسة الكهربائية  –اإللكترونيك  –اإللكترونيك و الكهرباء  –االلكتروميكانيك :  ميدان علوم و تكنولوجيا: شهادة ليسانس   20 

مهندس دولة للمخابر 

 الجامعية

و شهادة شهادة الماستر أ

مهندس دولة أو شهادة معترف 

 بمعادلتها

المواصالت  –الهندسة الميكانيكية  –االلكتروميكانيك  –اإللكترونيك و االتصاالت  –الهندسة الكهربائية : ميدان علوم و تكنولوجيا: شهادة ماستير  -

.الالسلكية   

.الهندسة الميكانيكية  –االلكتروميكانيك  :شهادة مهندس دولة  –  
21 

 تقني سامي للمخابر الجامعية

شهادة الدراسات الجامعية 

 التطبيقية أو شهادة تقني سامي

 او شهادة معادلة 

.الهندسة الميكانيكية  –الهندسة الكهربائية و االلكترونية  –اإللكترونيك  :شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية   

.البناء  مسير أشغال –مصمم البساتين   : شهادة تقني سامي   
20 

 

ب  . ص: على العنوان البريدي  يرسل أو  - محمد بوضياف - لعلوم والتكنولوجياوهران لجامعة الملف الكامل للترشح على مستوى المديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين  يودع -

.ولقبه ويترتب عليه تسليم وصل استالم يحدد فيه على الخصوص، اسم المترشح المنور وهران 5151  

 .تجري المحادثة بمقر جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف وهران  -    
محضر أول إلصاق ل من تاريخ أيام عمل 50خالل  مديرة الجامعة أن يقدم طعنا للسيدة و على أساس االختبار على أساس الشهادة يمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة: طرق الطعن    

. اتحيالترش النتقاءجنة التقنية الل  

:ينبغي أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق التالية   

 طلب خطي 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين 

  بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح(تحمل من الموقع االلكتروني للجامعة  usto.dz-www.univ ). 

  اإلدارة المنظمة للمسابقة  أونسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية ، مصادق على مطابقتها لألصل ، من قبل المؤسسة. 

  سارية المفعول 50شهادة السوابق العدلية  رقم. 

 شهادة اإلقامة بوالية وهران. 

  شمسيتان -50-صورتان 

  (. مصادق عليه) شرفي  يثبت عدم ممارسة أية مهنة آو وظيفة مدفوعة األجر تصريح 

 نجاحالتقالة في حالة عد باالسمع و، مسابقة مؤشر عليه من قبل السلطة التي لها صالحية التعيين و التسييرللموظفين فقط ترخيص بالموافقة على المشاركة في ال بالنسبة.  

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


 عي بالنسبة لألقدمية المكتسبة في القطاع الخاص شهادة العمل التي تثبت األقدمية المهنية للمترشح في االختصاص و ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان االجتما. 

 ماج المهني و االجتماعي للشباب حاملي الشهادات مع توضيح المنصب المشغول ، عند االقتضاءشهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار جهازي اإلد. 

 أي وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا  أعلى من مستوى الشهادة المطلوبة في التخصص عند االقتضاء. 

 أي وثيقة تثبت األشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص عند االقتضاء. 

 .ظرف بريدي من الحجم الكبير عليه الطابع و العنوان 
 

:يتم تقييم وانتقاء المترشحين حسب درجة االستحقاق كالتالي،  82/50/8522ع المؤرخ في .و.ع.م/50نشور رقم ممعايير التنقيط المذكورة بال  

(:نقط 5الى 1من)مالئمة شعبة اختصاص تكوين المترشحين مع متطلبات الرتبة المراد االلتحاق بها - 10  

:(نقطتين 2إلى  1من )تطابق الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد االلتحاق بها  -ا    

  نقطتين ( 20)جميع التخصصات. 

: ؤهل آو الشهادة كما يلييتم التنقيط على أساس المعدل العام للسنة األخيرة من الدراسة او التكوين المتوج بالم: (نقاط 3الى 1من ):مسار الدراسة آو التكوين  -ب         

 2.0   00/02ويقل عن 02/02نقطة بالنسبة لمعدل يساوي، 

 20 00/02  ويقل عن  00/02 نقطة بالنسبة لمعدل يساوي، 

 0.0  01/02ويقل عن  00/02نقطة بالنسبة لمعدل يساوي، 

 20   01/02ويقل عن  01/02نقطة بالنسبة لمعدل يساوي، 

 0.0   00/02ويقل عن  01/02نقطة بالنسبة لمعدل يساوي، 

 21  00/02نقاط بالنسبة لمعدل يساوي آو يفوق. 

  عند االقتضاءنقطتين إضافيتينمن ( المدارس الوطنية للتكوين العالي)يستفيد خريجوا المدارس الكبرى،. 

  واحدة عند االقتضاء نقطة إضافيةيستفيد األوائل في دفعاتهم بالجامعات والمراكز الجامعية من. 
(:نقطتين 12الى1من)ن المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصصالتكوي-2  

 نقطتينفي حدود  عن كل سداسي دراسي آو تكوين مكمل نقطة 1.5أساس  ، علىيتم تنقيط التكوين المكمل األعلى من الشهادة المطلوبة في تخصص له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة . 
(:إلى نقطتين 1من )فما فوق  00ترشح في تخصص، بالنسبة لمسابقات االلتحاق بالرتب المصنفة في الصنفاألشغال والدراسات المنجزة من طرف الم-3  

 10  نقطتين 20 حدودعن كل بحث آو دراسة منشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية في نقطة. 
(:نقاط 6إلى  1من )الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب آو منصب معادل -4  

: ، في إطار العقود الخاصة بما قبل التشغيل، إدماج حاملي الشهادات، اإلدماج المهني، اإلدماج االجتماعي، او بصفة متعاقد - محمد بوضياف - لعلوم والتكنولوجياوهران لجامعة الخبرة المهنية المكتسبة في -ا 

.نقاط( 16)ستة  عن كل سنة خدمة في حدود نقطة واحدة  

.نقاط( 4)أربعة عن كل سنة خدمة في حدود  نقطة واحدة(: المؤسسة آو اإلدارة العمومية األخرى التابعة لقطاع الوظيفة العمومية)خبرة المهنية المكتسبة في ال -ب   

ون شهادات العمل خاضعة الشتراكات هيئة الضمان االجتماعي،السيما على سبيل ، على آن تكنقاط( 13)ثالث في حدود  خدمة،عن كل سنة  نقطة 1.5:الخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية-ج 

.الخاص القطاع :الذكر  



،(12)نقطتينعن كل سنة خدمة في حدود  نقطة 1.5يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله،  بمعدل-د   

.(12)نقطتينعن كل سنة سابقة لسنة فتح المسابقة في حدود نقطة  1.25يتم منح (: نقطتين 2إلى  1من : )تاريخ الحصول على الشهادة-5  

:تقوم لجنة إجراء المقابلة بتقييم المتر شح في الجوانب التالية(: نقاط 3الى 1من :)المقابلة مع لجنة االنتقاء -6  

  (نقطتان)القدرة على التحليل والتلخيص. 

 (.نقطة واحدة)ة آو المؤهالت الخاص/القدرات و 
.كل مترشح يتغيب عن المقابلة يقصى تلقائيا من المسابقة  

 يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط عند اإلعالن عن نتائج المسابقة على أساس الشهادة، حسب األولوية التالية: 

   (ابن أو ابنة الشهيد)ذوو حقوق الشهيد، 

  (عوقون اللذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد االلتحاق بهاالم)األصناف ذات االحتياجات الخاصة ، 

       (األولوية لألكبر سنا)سن المتر شح، 

  (.متزوج له أوالد، متزوج بدون أوالد، متكفل بعائلة، أعزب)الوضعية العائلية للمتر شح 

 

ب  . ص : على العنوان البريدي يرسلأو   - محمد بوضياف - لعلوم والتكنولوجياوهران لجامعة ة للمستخدمين و التكوين الملف الكامل للترشح على مستوى المديرية الفرعي يودع -

.ابتداء من تاريخ إلصاق هذا اإلعالنخمسة عشر يوم عمل   (05)في آجال   المنور وهران 5151  

 مالحظات :

.اآلجالرج خا ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو الواردة -  

 .الغير ممضاة من طرف صاحبها ال تؤخذ بعين االعتبار االستمارة -

.شهادات االنتساب بالنسبة لشهادات العمل في القطاع الخاص  إرفاقيجب  -  

. بصفة متعاقد أوج االجتماعي، إدماج حاملي الشهادات، اإلدماج المهني، اإلدما قبل التشغيل ، إرفاق العقود بالنسبة للمترشحين الموظفين في إطار عقود ما -  

8522نوفمبر  82: جل الستالم الملفات هوأخر آ  

 

 


