
 

 

    

 

 

 تحاق برتبــةللإل 9201ة ـــوان ميزانيـــبعن لى أساس الشهادةمسابقة ع حفــتــن ـــة  عبـجــايلن  مـــيــرة  امـــد  الــرحـعـة عـبــامـن جـلـعت
  .: التبريدتخصص هندسة التكييف لمخابر الجامعيةل تقني سام

   

قاشروط اإللتح نمط التوظيف الرتبة  التخصص 
دد ع

المناصب 

 المفتوحة

نمكان التعيي  

تقني سام 
للمخابر 

 الجامعية
 

أساس  ىعلـ مسابقــــة

 الشهــــادة

شهادة الدراسات الجامعية 

 سام شهادة تقني أو التطبيقية
 تهادلبمعا هادة معترفأو ش

: تكييفالهندسة 

 التبريد
 

02 

 
 ميـــرة الرحمن عـبد ةـعامـج

 ـةايـبـج
 

 أوزمور تارقا  قـطب  -
 أبوداو  قـطب  -
 أميزور  قـطب  -

 القصر قطب  -

 
 

 

 لـــــــف:ــمـويـــــن الـــكـــت
 
 

ت  عن طريق بطاقة المعلوما يمكن تحميل )  من طرف المترشحو تمضى  بطاقة معلومات تملئ  تيــة +اذالسيرة ال + موجه إلى السيد مدير جامعة بجاية طلب خطي •

 ،(www.univ-bejaia.dz: الموقع التالي  نترنيت علىاأل

 ن بطاقة التعريف الوطنية،مـنسخة  •

 .(المذكور أعاله صصدلتها في التخبمعا امعترف مي أو شهادةاس، شهادة تقني )شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المطلوبةالشهادة أو  المؤهلنسخة من  •

قبل  ما في اطــارعمل العقود  ملزمين بتقديم نسخ مناطية تيقائمة اإلحالمسجلين ضمن ال و المترشحين هائيانالناجحين المترشحين )،عمل إن وجدتهادة شنسخة من  •

 صندوق الوطنيال مصالح فعليها من طر ةمصادقيجب ال المؤسسات الخاصةف من طرصادرة لاشهادات ال أما  DAS ou ANEM ) ) قبل اإلدماجأو  التشغيل

 .االجتماعيضمان لل

 .لمسار التكوين نسخة من  كشف النقاط •

 .الدفعة إن وجدت التفوق في شهادة نسخة من  •

 .شهادة اإلقامة  بوالية بجاية •
 .االستالمن  باريـشعإإرفاق مع   عليهما طابع بريدي و عنوان المترشح من الحجم الكبير  ظرفان •

 

   :ــاتـــــــــظـــــالحـــــمال

 
 التي لها صالحيات التعيين.لسلطة اة الذين لهم صفة الموظف ملزمين بإرفاق ملفاتهم بترخيص من الـمترشحين للمسابق .1

دمين للمستخالفرعية  المديريةبمقر  ،( صباحا09التاسعة )وذلك إبتداءا من الساعة  اإلنتقاء ةنجراء المقابلـة مع لجإاريخ ت 2019 جويلية 31األربعاء ايوم  حدد .2

 .bejaia.dz-www.univ  الموقع اإللكتروني عبرالمقابلة هذه للمشاركة في المقبولين لمترشحين ل اإلسمية قائمةالسوف تنشر و  جامعة بجايةلالتكوين و

      .من تاريخ إستالم مذكرة رفض الملفإبتداءا ( أيام 07في أجل أقصاه ) بـجايــةقديم طعن للسيد مدير جامعة المسابقة ت كة فيللمترشح غير المقبول للمشار كنيم   .3

ضعية بات الولشهادة إثنسخة   ،صورتان شمسيتان ،ة الميالدشهاد ،شهادة الجنسية)لزمين قبل تعيينهم بإستكمال ملفاتهم بالوثائق التالية الـمـترشحين الناجحين نهائيا م   .4

 .(سارية المفعول و شهادتان طبيتان عامة و صدرية 03إتجاه  إلتزامات  الخدمة الوطنية ، شهادة السوابق العدلية رقم 
 

 

 

 

 معايير اإلنتقاء للمسابقة على أساس الشهادة:
 

 (قاط ن 5  إلى 0)  تحاق بهالمراد اإللا  الرتبة متطلباتلختصاص تكوين المترشح إشعبة مالءمة   -1
 ( طتينقنإلى   0)                            التكوين المكمل للشهادة  المطلوبة في نفس التخصص -2

 (طتينقن  إلى 0)                ه األشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصص -3

 (قاطن 6  إلى 0)                                       المترشح ن طرف الخبرة المهنية المكتسبة م -4

 (طتينقن  إلى 0)                                                        يخ الحصول على الشهادة تار -5

 (قاطن 3  إلى 0)                                                             المقابلة مع لجنة اإلنتقاء  -6
                                                               

                                                      

 

ـوظــــــــيــــــفـوظــــــــيــــــفتـــتـــإعــــــــــــــــالن عن إعــــــــــــــــالن عن    
 

 ا عملــــيوم  15 ـب المحددةاألجال خارج  أرسل أي ملف  أوأعاله،  للتخصصات المذكورةابق ال يأخذ بعين اإلعتبار كل ملف ناقص أو إختصاص غير مط  : هام جدا

 .2019جوان  20الخميس من إبتداءا 
 

المديرية  لدى أو تودع    06000تيشي  بجاية   09طريق رقم السيد مدير جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية قطب أبوداو  إلى يق البريدعن طرالملفات  ترسل

 .قطب أبوداولجامعة بجاية  الفرعية للمستخدمين و التكوين 
 

   bejaia.dz-www.univ: الموقع  التالي طريق األنترنيت عبر هذا اإلعالن عنى ع علاإلطال مكنكمي
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