
 

 

  

 

        

      

 

 :  الـمـبـينـة أدنــاه ةفـي الرتــب   2017عـن تــــوظـيــف بـعــنــوان مــيزانيـــــة  -ـــة يبجــــا –تـعــلـن جــامـعـة عــبــد  الـرحـــمــان  مــــيـرة 

 

االلتحاقشروط  نمط التوظيف الرتبة  
الميدان أو 
 التخصص 

عدد 

 المناصب 

وحة المفت  
 مكان التعيين 

 يـسـة رئيـاتب مديريـك

 ةـابقـمس
 اسـأس لىـع

 اداتــالشه

 

 

 

 

شهادة تقني سام  في األمانة أو شهادة معادلة 

 لها 

 
 

 

 15 ةــــانــــاألم

 ـةـــجــــامــعـ
 رةـــعـبد الرحمن مي

 ةيـــــــاــــبـج
 

 أوزمور اتارق طب ـق  -

 أبوداو طب ـق  -

 قـطب  أميزور  -

 قطب القصر  -
 

  15 المناصب المفتــوحـة وعــــمــجـــم

 

 

 لـــــــف:ــمـويـــــن الـــكـــت
 

 

 + الموقع التالي  بطاقة المعلومات  عن طريق األنترنيت على يمكن تحميل )  من طرف المترشحو تمضى  بطاقة معلومات تملئ  طلب خطي + السيرة الذاتيــة  

(www.univ-bejaia.dz) ) ، 

  ن بطاقة التعريف الوطنية،مـنسخة 

  المطلوبةنسخة من الشهادة. 

  هادة العمل إن وجدتشنسخة من.  

  في اطــار  اإلحتياطية  ملزمين بتقديم نسخ من عقود العمل  المترشحين الناجحين نهائيا و المترشحين المسجلين في القائمة، )إن وجدت شهادات الخبرة المهنية

  DAS ou ANEM ) بل اإلدماجقأو  قبل التشغيل ما

 نسخة من  كشف النقاط 

  الدفعة إن وجدت التفوق في شهادة نسخة من. 

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

 

   :ــاتـــــــــظـــــالحـــــالم

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

 .bejaia.dz-www.univفي الموقع اإللكتروني  ، قائمة المترشحين المعنين   تاريخ اجراء  المقابلـــة  و  نشريتم   -2

      .( أيام من تاريخ إستالم مذكرة رفض الملف07ن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة تقديم طعن للسيد مدير جامعة  بـجايــة  في أجل أقصاه )يمك     -3

     

نسخة  لشهادة  ،صورتان شمسيتان ،الميالد شهادة ،الـمـترشحين الناجحين نهائيا ملزمين قبل تعيينهم بإستكمال ملفاتهم بالوثائق التالية  )شهادة الجنسية    -4

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

 

 

 

 معايير اإلنتقاء لباقي الرتب للمسابقة على أساس الشهادات:
 

 ن( 5  إلى 0)    المعنية  ختصاص تكوين المترشح مع متطلبات الرتبةإشعبة مالءمة   -1
 ن( 2إلى   0)                    التكوين المكمل للشهادة  المطلوبة في نفس التخصص -2

 ن( 2  إلى 0)         األشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه  -3

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

 ن( 2  إلى 0)                                                تاريخ الحصول على الشهادة  -5

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

يـــــــــفيـــــــــفــــــوظوظــــــــن تن تـــالن عـالن ععــــــــــعــــــــــإإ   
 

 

،  يوما عمل 15 ـ بعد األجال  المعلن عنها و المقدرة ب  وصلأو  ختصاص غير مطلوب في هذا اإلعالنأو إيأخذ بعين اإلعتبار كل ملف ناقص ال :  هام جدا

 .2017ماي  24األربعاء يوم إبتداءا من 
 

بقاعة المحاضرات أو تودع  06000ا  أوزمور بجاية السيد مدير جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية عن طريق البريد إلى  العنوان طريق تارق ترسل الملفات إلى

 للجامعة قطب تارقا  أوزمور.
 

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

