
 

 

    

 
 

  ةادـــــو مــسـابـقـة على أساس الشه ةـادـــــــعلى أساس الشه ـفـوظيــــت  8201ة ـــوان ميزانيـــبعنح فــتــن ـــة  عبـجــايلن  مـــيــرة  اعـة عـبـــد  الــرحــمــتــعــلـــن جــامــ
في التخصصات التالية:  ب قسم  اعد ـــــــاذ مســـــأست حاق برتبــةلإللت  

 

قاشروط اإللتح نمط التوظيف الرتبة  التخصص  الشعبة 
عدد 

المناصب 

 المفتوحة
  المعنيةكلية 

أستاذ مساعد 

 قسم ب

علـى أســــاس 

 الــشــهــــادة

 

 

 

 و

 

 

 مسابقــــة

علــى أساس 

 الشهــــادة

 

 

 

دكتوراه    شهادة  المتحصلين على

دولة أو شهادة دكتوراه  في العلوم 

 أو شهادة معترف بمعادلتها.
 

 

 

 

شهادة الماجستير أو شهادة معترف 

يجب أن تكون شهادة  بمعادلتها

الماجستير المحصل عليها في إطار 

   254-98المرسوم التنفيذي رقم 

    المعدل 17/08/1998المؤرخ في 

لمعترف و المتمم  أو الشهادة ا  

بمعادلتها  بتقدير قريب من الحسن 

 على األقل

 02 علم إجتماع التنظيم علم إجتماع التنظيم

 

 كـلـيـة العــلــوم اإلنـــســانـيـة 

 و اإلجــتـمـاعيـة

 01 التربية الخاصة علوم التربية

 01 كل التخصصات علوم اإلعالم و اإلتصال

 01 تعليمية اللغة األمازيغية اللغة و الثقافة األمازيغية

 كــلــيــة اآلداب  و اللــغـــات

 03 كل التخصصات اللغة و األدب الفرنسي

 03 كل التخصصات اقتصاد و تسيير

 

 

 ،العلـــــوم اإلقتـــصـــاديـة كـلـيـــة

وم التسييرـــــالتجارية وعل  

 01 كل التخصصات العلوم اإلقتصادية

 01 كل التخصصات لتسييرعلوم ا

ةـقـيـوم الدقــعلـال كـلـيــة 01 كل التخصصات اإلعالم اآللي  

التكنولوجيــا كـلـيـــة 02 كل التخصصات فيزياء  

  16     مجمـوعال
 

 : تــــكــويـــــن الـمـــلـــــــف
 

 بطاقة المعلومات  عن  يمكن تحميل )  من طرف المترشحو تمضى  بطاقة معلومات تملئ   + السيرة الذاتيــة  + موجه إلى السيد مدير جامعة بجاية طلب خطي

 ( bejaia.dz-www.univالموقع التالي    طريق األنترنيت على

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ، 

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مصالح من  صادرةة بشهادة معادلة قمحصل عليها بالخارج مرفات الالشهاديجب أن تكون  (نسخة من الشهادة المطلوبة) 

 ،))على حاملي شهادات الدكتورة إرفاق ملفاتهم بالشهادات المحصل عليها سابقا )ماجستير أو ماستر

  إن وجدت في نفس التخصص شهادات التسجيل في الدكتوراهنسخة من، 

 قانونيا(، مؤهلةالمن طرف السلطة  وقعةات مالشهادأن تكون و  محددة)يجب أن تكون فتـرات العمل  إن وجدت التدريسلمهنية في شهادات الخبرة ا 

 اإلحتياطية   ملزمين بتقديم نسخ من عقود العمل أو قرارات التعيين ( ،  )المترشحين الناجحين نهائيا و المسجلين في القائمة

  إرفاق نسخ من المنشورات أو المداخالت(إن وجدت في اختصاصه  تعمال و دارساألوثائق تثبت إنجاز المعني(، 

 عنوان المترشح  مع )إشعاريـن  باالستالم(يحمالن وبريدي  عليهما طابع من الحجم الكبير بريديان ظرفان، 

 : ــاتــــــــــــمــالحـظـــــ
 

 اق ملفاتهم بترخيص من الهيئة المستخدمة التي لها صالحيات التعيين.الـمترشحين للمسابقة الذين لهم صفة الموظف ملزمين بإرف -1

قائمة المترشحين سوف تنشر إلجراء المقابلـة مع لجان اإلنتقاء،  و  لدى كليات المعنية  صباحا 09الساعة  إبتداءا من 2018جوان  18اإلثنين  يوم  تم تحديد  -2

 .bejaia.dz-www.univ  الموقع اإللكتروني عبرللمشاركة في المقابلة المقبولين 

تاريخ  قبل على األقل  عمل ( أيام05في أجل أقصاه )الذي يجب البث عليه  جامعة الر ـــطعن للسيد مدي تقديم   يمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة -3

  .قابلة إجراء الم

إثبات الوضعية من  )شهادة الجنسية, شهادة الميالد, صورتان شمسيتان, نسخة التالية بالوثائق همبإستكمال ملفات ـنـصيبهم قبل تن يحين الناجحين نهائيا ملزملـمـترشا -4

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

  :  اءـــــــــر اإلنتقـــــعاييم
 

 نقاط( ؛ 5إلى  0من مالءمة شعبة إختصاص تكوين المترشح  مع متطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بها ) -1

 نقاط( 2إلى 0من ) تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بها -1-1

 نقاط( 3إلى 0 من)ادة هتقدير الش -1-2

 نقاط( ؛ 5إلى  0من )لمكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص التكوين ا -2

 نقاط( ؛ 2إلى  0من )األشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصه  -3

 نقاط( ؛ 4إلى  0من )الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح  -4

 نقاط(. 4إلى  0من )المقابلة مع لجنة اإلنتقاء   -5

 
 

                                                               

                                                      

 

 

تــــوظــــــــيــــــفتــــوظــــــــيــــــفإعــــــــــــــــالن عن إعــــــــــــــــالن عن    
 

 لا عمــــيوم 20 ـب المحددةاألجال خارج  أرسل أي ملف  أوأعاله،  للتخصصات المذكورةابق ال يأخذ بعين اإلعتبار كل ملف ناقص أو إختصاص غير مط  : هام جدا

 .2018أفريل  22إبتداءا من 
 

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

 .قطب أبوداولجامعة بجاية  الفرعية للمستخدمين و التكوين 
 

   bejaia.dz-www.univ: الموقع  التالي طريق األنترنيت عبر هذا اإلعالن عنيمكنكم اإلطالع على 

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

