
 

 

  

 

  ادةــــــادة و مــسـابـقـة على أساس الشهـــــــعلى أساس الشه ـفـوظيــــت  2016ة ـــوان ميزانيـــبعنح فــتــن ـــة  عن  مـــيــرة  بـجــاياعـة عـبـــد  الــرحــمــتــعــلـــن جــامــ
ت التالية:في التخصصا  ب قسم  اعد ـــــــاذ مســـــأست لإللتحاق برتبــة  

 

قاشروط اإللتح نمط التوظيف الرتبة المطلوب خصصالت الفـــرع  عدد  
  المناصب

 الكــليــــــة المعنيـــة بالتوظيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أستاذ 

مساعد 

 قسم ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علـى أســــاس 

 الــشــهــــادة

 

 

 

 و
 

 

 

 

 

 
 مسابقــــة

علــى أساس 

 الشهــــادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

كتوراه  دولة أو د  شهادة 

شهادة دكتوراه  في العلوم 

 أو شهادة معترف بمعادلتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهادة الماجستير أو شهادة 

يجب أن  معترف بمعادلتها

تكون شهادة الماجستير 

المحصل عليها في إطار 

-98المرسوم التنفيذي رقم 

المؤرخ في    254

المعدل و  17/08/1998

المتمم  أو الشهادة المعترف 

قريب ادلتها  بتقدير بمع

على األقل من الحسن  

 01 اآلثار الريفية و الصحراوية علم اآلثار

كـلـيـــــــة العــلــــــــوم 

 اإلنـــســانــيــــــــة 

 و اإلجــتـمـــاعيــة

 01 علم إجتماع التنظيم   علم اإلجتماع

 علم النفس   

 01 علم النفس العيادي

تنظيم و عملعلم النفس     02 

 01 علم النفس المدرسي

ةـــــفلسف  01 فلسفة عربية إسالمية 

تخصصــــاتلـكل ا علوم اإلعالم و اإلتصال  02 

لـتخصصــــاتكل ا األرطفونيا  01 

خـــــتاري  01 التاريخ الوسيط 

علوم و تقنيات النشاطات البدنية و 

 الرياضية

هجية التربية البدنية و الرياضيةنظرية و من  01 

 01 نظرية و منهجية التدريب الرياضي

اد ــــــــــإقتص  01 إقتصاد الصحة و التنمية المستدامة 

لـتخصصــــاتكل ا اللغة الفرنسية  05 

 كــلــيــة اآلداب  و اللــغـــــــــات

لـتخصصــــاتكل ا اللغة اإلنجليزية  02 

لـتخصصــــاتكل ا اللغة و الثقافة األمازيغية  02 

 اللغة و األدب العربي
ة و خطابـــــبالغ  02 

ات تطبيقيةــــلساني  01 

 07 اإلقتصاد و الجغرافيا العلوم اإلقتصادية

العلــــــــــوم  كـلـيـــــــة

اإلقتـــــــصــــاديـة و التجارية 

وم التسييرـــــوعل  

 علوم التسيير
ر المؤسساتــــتسيي  05 

 01 المناجمنت اإلقتصادي لإلقليم و المقاولة

قــــــالتسوي العلوم التجارية  01 

 01 المالية و المحاسبة العلوم المالية و المحاسبة

ةـقـيـوم الدقــعلـال كـلـيـــــــة 01 الكيمياء و البيئة الكيمياء   

لـتخصصــــاتكل ا دسة الطرائقهن  01 

التكنولوجيــــا كـلـيـــــــة  

اءـــواد و بنـــــــم الهندسة المدنية  01 

لـتخصصــــاتكل ا الهندسة المعمارية  01 

لـتخصصــــاتكل ا الهندسة الكهربائية  01 

لـتخصصــــاتكل ا كهروتقني  01 

لـتخصصــــاتكل ا اآللية و معالجة اإلشارة  01 

لـتخصصــــاتكل ا االتــــــــاإلتص  01 

لـتخصصــــاتكل ا الهندسة الميكانيكية  03 

اجمـــــــــــالمن  
1 تــــخصـــــص   جـيـــوفــيـزيـــاء 

01 
4ص ــــــخصــــت  باقي التخصصات 

 القانــــــون العام   
عمال، قانون الهيئات القانون العام لأل

اإلقليمبة، القانون الدولي اإلنساني و حقوق 

 اإلنسان، هيئات عمومية و حوكمة
04 

وقــــالحــق كـلـيـــة  

ةــــــوم السياسيـــــو العل    

 04 البيوكيمياء التطبيقية  العلوم البيولوجية
اةـــو الحي عةـعلوم الطبي كـلـيـة  

 02 البيئة و المحيطعلم  وم الطبيعةــــعل

لـتخصصــــاتكل ا يــــــالم آلـــــإع  09 

ةـــوم الدقيقـــة العلـــــكلي 6  

كلية العلـوم اإلقتــصـاديـة  1  

  و التجارية وعلوم التسيير    

كلية التكنولوجيــــا 1  

اآلداب و اللـغاتكلية  1  

تخصصــــاتلـكل ا اتــــــــــاضيـري  05 

كلية العلوم الدقيقة 2  

كلية التكنولوجيــــا 2  

كلية علـوم الطبيعة و الحياة 1  

لـتخصصــــاتكل ا اءـــــــــزيـــيـف  
 

03 
كلية التكنولوجيــــا 2  

كلية علـوم الطبيعة و الحياة 1  

  80  المناصب المفتوحة  وعـمجم

 : الـمـــلـــــــف تــــكــويـــــن
  من طرف المترشحو تمضى  بطاقة معلومات تملئ  +السيرة الذاتيــة  +خطي طلب  ( الموقع التالي    بطاقة المعلومات  عن طريق األنترنيت على يمكن تحميلbejaia.dz-www.univ ) 

  من بطاقة التعريف الوطنية.نسخة 

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مصالح من  صادرةة بشهادة معادلة قات المحصل عليها بالخارج مرفالشهاديجب أن تكون  (الشهادة المطلوبة نسخة من. ) 

  إن وجدت. في نفس التخصص شهادات التسجيل في الدكتوراهنسخة من 

  و المترشحين  نهائيا الناجحين المترشحين ،المخولةات ممضية من طرف السلطة الشهادأن تكون  محددة وأن تكون فتـرات العمل )يجب  إن وجدتشهادات الخبرة المهنية في التعليم العالي

 (.قرارات التعيينملزمين بتقديم نسخ من عقود العمل أو    اإلحتياطية  المسجلين في القائمة

  إرفاق نسخ من المنشورات أو المداخالت(ت إن وجدفي اختصاصه  تعمال و دارساألوثائق تثبت إنجاز المعني(. 

 عليهما طابع بريدي و عنوان المترشح  مع )إشعاريـن  باالستالم(. من الحجم الكبير  ظرفان 
 

 

 : ــاتــــــــــــمــالحـظـــــ
 ا صالحيات التعيين.الـمترشحين للمسابقة الذين لهم صفة الموظف ملزمين بإرفاق ملفاتهم بترخيص من الهيئة المستخدمة التي له -1

 

 .bejaia.dz-www.univ  ن في الموقع اإللكترونييالمعنقائمة المترشحين  سوف تنشر   ، ةـــجراء  المقابلإل صباحا  9على الساعة  2016جوان  01 األربعــاء تاريخ تم تحديد   -2
 

      .إستالم مذكرة رفض الملف( أيام من تاريخ 07)في أجل أقصاه  ة ــجايـجامعة  ب رـــللسيد مديلمشاركة في المسابقة تقديم طعن يمكن للمترشح غير المقبول ل     -3

       

إلتزامات  الخدمة ة إثبات الوضعية إتجاه نسخة  لشهادن شمسيتان, )شهادة الجنسية, شهادة الميالد, صورتا التالية  بالوثائق همبإستكمال ملفات ـنـصيبهم قبل تن يملزمالناجحين نهائيا  الـمـترشحين    -4

 .((و شهادتان طبيتان )عامة و صدريةسارية المفعول  03، شهادة السوابق العدلية رقم  الوطنية
 

 :  اءـــــــــر اإلنتقـــــمعايي
 

 (ن 5إلى  0) متطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بهامع تكوين المة شعبة إختصاص ءمال -01

 ن(  5إلى  0)                     التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص -02

 ( ن 2إلى  0)                          تخصصال مجالاألشغال و الدراسات المنجزة في  -03

 ن(  4إلى  0)                                في التعليم          الخبرة المهنية المكتسبة  -04

 ن( 4إلى  0)                                                      ابلة مع لجنة اإلنتقاءالمق -05
 

 

                                                               

                                                      

 

ــفــفتــــوظــــــــيــــتــــوظــــــــيــــإعــــــــــــــــالن عن إعــــــــــــــــالن عن    
 

المعلن  بعد األجال   وصلال يأخذ بعين اإلعتبار كل ملف ناقص أو إختصاص غير مطلوب أو  : هام جدا

 .2016أفريل  19، إبتداءا من  يوما عمل 20 ـبمقدرة الو  عنها
 

: التاليالعنوان   عن طريق البريد إلى سواء يد مدير جامعة عبد الرحمان ميرة بجايةالس الملفات إلى ترسل

 .أوزمور  اتارق للجامعة قطبأو تودع   بقاعة المحاضرات  06000أوزمور بجاية   اتارق طريق
   

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

