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العدد 
 المطلوب

 الكفاءة المشترطة الشروط المطلوبة المهام الصنف الترتيب المهني
 تاريخ إجراء اإلختبار

 المهني

 01 منظف 02

 .تنظٌف المحالت التابعة إلدارة أو لمؤسسة عمومٌة -
أثاث و )القٌام بجمٌع أشغال التنظٌف أو الغسٌل  -

 (مالبس و أوانً 
القٌام بكل أشغال التنظٌف األخرى التً ال تتطلب  -

 أي إختصاص 
 كل عمل آخر موافق لهذا الصنف -

 ٌستحسن أن ٌكون متعلما
قادر على القٌام بأعمال تتطلب 

 مؤهالت بدنٌة
 2019 جوان 17

  و األٌام الموالٌة

 03 رافع فضالت 08

جمع الفضالت بالساحات العمومٌة و الشوارع  -
 واألنهج واألزقة وغٌرها 

 إفراغ أوعٌة الفضالت المنزلٌة  -
 كنس األنهج و غسلها -
 رفع الردم و الفضالت الصلبة  -
 كنس المجاري و األرصفة -
 تنظٌف المسلخ و األسواق -
 تنظٌف حدائق الحٌوانات و اإلسطبالت -
 كل عمل آخر موافق لهذا الصنف -

 ٌستحسن أن ٌكون متعلما
قادر على القٌام بأعمال تتطلب 

 مؤهالت بدنٌة
 2019 جوان 17

  و األٌام الموالٌة

 03 حراسة 02

حراسة المحالت التابعة لإلدارة أو للمؤسسة  -
 العمومٌة 

-أسواق)حراسة فضاءات و ممتلكات عمومٌة  -
قاعات رٌاضٌة - مسابح- مسارح -  حدائق–مالعب 

 (....الخ
 كل عمل آخر موافق لهذا الصنف -

 ٌستحسن أن ٌكون متعلما
قادر على القٌام بأعمال تتطلب 

 مؤهالت بدنٌة
 2019 جوان 17

  و األٌام الموالٌة

 04 عامل متعدد الحرف 04
عامل بالصٌانة و إنجاز إصالحات صغٌرة أو  -

 طارئة فً اختصاصات متعدد

شهادة فً إثبات كفاءة أو خبرة  
فً عدة إختصاصات و قادر على 

 إنجاز المهام الموكلة إلٌه

 2019 جوان 17

 و األٌام الموالٌة

 05 كهربائً تنوٌرعمومً 02
مكلف بإنجاز كل العملٌات المتعلقة باإلنارة العمومٌة  -

 و صٌانة مختلفة تجهٌزاتها

متحصل على شهادة الكفاءة  
 المهنٌة فً اإلختصاص

 2019 جوان 17

 و األٌام الموالٌة

01 
مٌكانٌكً محركات 
 دٌازال شاحنات ثقٌلة

05 
مكلف بإصالح و صٌانة محركات الشاحنات و  -

 المعدات الثقٌلة و الجرارات

متحصل على شهادة الكفاءة  
 المهنٌة فً اإلختصاص

 2019 جوان 17

 و األٌام الموالٌة

 05 بناء 02
مكلف بإنجاز أشغال البناء و التبلٌط و الترمٌم و  -

 اإلصالح

متحصل على شهادة الكفاءة  
 المهنٌة فً اإلختصاص

 2019 جوان 17

 و األٌام الموالٌة

 مكلف بإنجاز مختلف أنواع أشغال دهن البناءات - 05 دهان فً البناء 01
متحصل على شهادة الكفاءة  

 المهنٌة فً اإلختصاص
 2019 جوان 17

 و األٌام الموالٌة

 مكلف بإنجاز أنواع أشغال الحدادة - 05 حداد 01
متحصل على شهادة الكفاءة  

 المهنٌة فً اإلختصاص
 2019 جوان 17

 و األٌام الموالٌة

 05 سباك 01
مكلف بوضع و ربط و إصالح شبكات األنابٌب  -

 الصحٌة و إنجاز مختلف أشغال الترصٌص و اللحام

متحصل على شهادة الكفاءة  
 المهنٌة فً اإلختصاص

 2019 جوان 17

 و األٌام الموالٌة

 05 سائق فً الوزن ثقٌل 02
 3.5مكلف بسٌاقة وسٌلة نقل بضائع تفوق حمولتها  -

 أطنان

" ج"له رخصة سٌاقة من صنف  
 متحصل علٌها ألكثر من سنة 

 2019 جوان 17

 و األٌام الموالٌة

 05 جنان 02
مكلف بقص األعشاب و شذب الشجٌرات و النباتات  -

وبإعداد األرضٌة لبذر النباتات و تهٌئتها لغرس 
 منطقة خضراء

شهادة فً إثبات الكفاءة أو الخبرة  
فً اإلختصاص مسلمة من 

طرف مؤسسة تكوٌنٌة فالحٌة 
 مصادق علٌها للغرض

 2019 جوان 17

 و األٌام الموالٌة

 

: الوثائق المكونة لممف الترشح
 . و في صورة عدم التنصيص عمى اإلختصاص يمغى المطمب المترشح اإلختصاص الذي أختاره مع رقم الياتف و العنوان الشخصي وجوبامطمب ترشح مكتوب عمى ورق عادي و بدون التعريف باإلمضاء يحدد فيو .1
 .نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى إشياد بمطابقة األصل .2
 .نسخة مجردة من بطاقة الشيادة المدرسية دون حاجة إلى إشياد بمطابقة األصل .3
 . مسممة من ىيكل مصادق عميوشيادة في اإلختصاص المطموب .4
 .بالنسبة إلختصاص سائق وزن ثقيل رخصة سياقة في اإلختصاص المطموب متحصل عمييا ألكثر من سنة  .5
 . ظروف متنبرة تحمل عنوان التراسل الشخصي 3عدد  .6
 .أو ما يفيد التسجيل بمكتب التشغيل لطرح المدة من السن القانونية القصوى لممعني باألمر ة لممترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الممف بشيادة تثبت إنجاز خدمات مدنية ب سنة في تاريخ إجراء اإلختبار أو اإلمتحان بالنس40حددت السن القصوى لمترشح  .7
 :كيفة تقديم ممف الترشح لإلختبار و اإلمتحان المهنيين      

 .يتضمن الوثائق المنصوص عمييا أعاله - " 4070-بمدية مساكن ، شارع الجميورية :" عن طريق مكتب الضبط أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار بالبموغ عمى العنوان التالي توجو مطالب الترشح لإلختبار الميني مرفوقة بالوثائق المطموبة إلى بمدية مساكن  -
.  و كل مطمب يرد عمى البمدية بعد األجل المحدد أو غير مكتمل بالوثائق المذكورة أعاله يعتبر مرفوضا و يكون طابع البريد أو تاريخ التضمين بمكتب الضبط بالبمدية دليل عمى ذلك 2019 ماي 17 حدد آخر أجل لقبول الترشحات يوم  -
.  يقع في اإلبان تحديد مكان إجراء اإلختبار و اإلمتحان المينيين باإلستدعاءات الفردية لممترشحين الذين قبمت ترشحاتيم  -

 . المتعمق بفتح اإلختبار واإلمتحان المينيين 2019 فيفري 21مقرر من رئيس بمدية مساكن مؤرخ في :المرجع
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