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 إعـــــــالن عـــــــــــن مسابــــقــــة تــــــوظـــــــيـــــف 
 

مناصب الشغل  عن فتح مسابقة توظيف على أساس االختبار المهني لاللتحاق بال –محمد بوضياف    -وجيا مدير جامعة وهران للعلوم والتكنول  السيد     لنيع

 التالية: 

 شروط االلتحاق  نمط التوظيف  منصب الشغل 

عدد المناصب 

المالية 

 المفتوحة 

 مكان التعيين
 شروط 

 أخرى

عقد   -  عون وقاية من المستوى االول

 -غير محدد المدة بالتوقيت الكامل 

عن طريق  

 اإلختبار المهني

خبرة مهنية  أوالسنة األولى من التعليم الثانوي و تكوينا في الميدان 

 .على األقل في منصب شغل عون الوقاية  (01)مدتها سنة واحدة 
02 

جامعة وهران 

للعلوم  

 -  والتكنولوجيا

محمد بوضياف  

– 

 

عقد   - عامل مهني  من المستوى األول

 -يت الكامل غير محدد المدة بالتوق

عن طريق  

 اإلختبار المهني

المترشحين الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب  

 . ممارسته
04 

 

عقد غير محدد المدة بالتوقيت   - حارس

 -الكامل 

عن طريق  

 اإلختبار المهني

المترشحين الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب  

 . ممارسته
01 

 

 

 

       

 

 



 

بئر الجير وهران على العنوان التالي :   –محمد بوضياف   -وهران للعلوم والتكنولوجيا  المديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين بجامعة عبر البريد الى  كامال  الملف يرسل     

 المنور بئر الجير وهران . 1505ص.ب 

 

 يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :

 . ة للمشارك  طلب خطي •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .  •

 طرف المترشح .  االستمارة مملوءة من  •

 شهادتان طبيتان )طب عام من طبيب عام و أمراض صدرية من طبيب مختص( .  •

 . ستوى أولن وقاية بالنسبة لعون وقاية مشهادة السنة األولى من التعليم الثانوي و تكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنة واحدة على األقل في منصب شغل عو نسخة من •

 الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية .   إثباتنسخة من شهادة   •

 بوالية وهران .   اإلقامةشهادة  •

 ملف الترشح بالوثائق التالية:  إتماميتعين على المترشح الناجحين نهائيا في المسابقة 
 شهادة الميالد .  •

 شهادة عائلية عند االقتضاء .  •

 شمسية.  صور  (06ستة ) •

بئر الجير وهران على العنوان  –محمد بوضياف  -وهران للعلوم والتكنولوجيا  المديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين بجامعة عبر البريد الى  كامال  الملف يرسل         

 المنور بئر الجير وهران . 1505التالي : ص.ب 
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