
 

 

  

 
  ةادـــــو مــسـابـقـة على أساس الشه ةـادـــــــعلى أساس الشه ـفـوظيــــت  2017ة ـــوان ميزانيـــبعنح فــتــن ـــة  عبـجــايلن  مـــيــرة  اعـة عـبـــد  الــرحــمــتــعــلـــن جــامــ
ات التالية:في التخصص  ب قسم  اعد ـــــــاذ مســـــأست لإللتحاق برتبــة  

قاشروط اإللتح نمط التوظيف الرتبة  التخصص  الشعبة 
عدد 

المناصب 

 المفتوحة
  اءــــــــكلية اإلنتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أستاذ 

مساعد 

 قسم ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علـى توظيف 

أســــاس 

 الــشــهــــادة

 

 

 

 

 

 و

 

 

 

 

 

 مسابقــــة

علــى أساس 

 الشهــــادة

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

كتوراه  د  شهادة 

دولة أو شهادة 
دكتوراه  في العلوم 

أو شهادة معترف 

 بمعادلتها.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهادة الماجستير أو 

شهادة معترف 

يجب أن  بمعادلتها
تكون شهادة 

الماجستير المحصل 

عليها في إطار 
المرسوم التنفيذي 

   254-98رقم 
المؤرخ في 

17/08/1998 

المعدل و المتمم  أو 
الشهادة المعترف 

ادلتها  بتقدير بمع

 قريب من الحسن
 على األقل

  01 القديم اآلثار   علم اآلثار                                                       

 

 

 كـلـيـــــــة العــلــــــــوم اإلنـــســانــيــــــــة 

 و اإلجــتـمـــاعيــة

     علم اإلجتماع                                   
 02 علم إجتماع البيئة  

 01 علم إجتماع التنمية و تسيير الموارد البشرية  

 01 علم النفس المدرسي  علم النفس    

 03 كل الـتخصصــــات علوم اإلعالم و اإلتصال                                         

 02 كل الـتخصصــــات األرطفونيا

 01 كل الـتخصصــــات تاريخال 

علوم و تقنيات النشاطات 

 البدنية و الرياضية

 نظريات و مناهج التربية البدنية و الرياضية  
03 

 نظريات و مناهج التدريب الرياضي 

 01 كل الـتخصصــــات علم المكتبات 

 05 كل الـتخصصــــات فرنسية

غـــــــــاتكــلــيــة اآلداب  و اللــ  

 02 كل الـتخصصــــات إنجليزية 

 01 كل الـتخصصــــات اللغة و الثقافة األمازيغية 

 اللغة و األدب العربي   
 01 أدب جزائري  

 01 النقد الثقافي

 القانون العام      

 القانون العام لألعمال 

03 

 

 

وقــــالحــق ـلـيـــةك  

ةــــــوم السياسيـــــو العل    

 قانون الجماعات اإلقليمية   

 القانون الدولي   االنساني و حقوق االنسان

 القانون اإلجتماعي و المؤسسة

 هيئات عمومية و حوكمة      القانون      

 العلوم اإلقتصادية و التسيير

  05 اإلقتصاد التطبيقي

 

 ،ــــــــــوم اإلقتـــــــصــــاديـةالعل كـلـيـــــــة

وم التسييرـــــالتجارية وعل  

 01 إقتصاد إداري

 01 إقتصاد التنمية

 02 اإلقتصاد و الجغرافيا

 01 التحليل اإلقتصادي

 01 الفضاء، تنمية و العولمة

 01 تسيير المؤسسات

 علوم البيولوجيا

  01 جيا / المكروبيولوجيا التطبيقيةالمكروبيولو

 

 

اةـــو الحي عةـعلوم الطبي كـلـيـة  

 

 

علوم التغذية / علوم األغذية / بيوتكنولوجيا موارد 

 فالحية أطعمة و تغذية
02 

اإليكولوجيا و البيئة / التحليل  البيئي و التنوع 

 البيولوجي
02 

 01 البيوكمياء التطبيقية 

 02 الهندسة البيوكميائية و البيوتكنولوجية ولوجيابي

 هندسة معمارية
كل التخصصات ما عدا تخصص تسيير التقنيات 

 الحضارية
04 

التكنولوجيــــا كـلـيـــــــة  

 01 كل الـتخصصــــات هندسة ميكانيكية

 01 منشأت الري / تهيئة الري الري

و منشآتهياكل / هياكل  هندسة مدنية  01 

 01 تثمين الموارد المعدنية مناجم

 03 كل الـتخصصــــات هندسة كهربائية/ كهروتقني

 02 كل الـتخصصــــات إلكترونيك

ةـقـيـوم الدقــعلـال كـلـيـــــــة 01 فيزيائيةالكيمياء ال الكيمياء   

 03 كل الـتخصصــــات الفيزياء
ايـــكلية التكنولوج 02  

كلية علـوم الطبيعة و الحياة 01  

 02 كل الـتخصصــــات هندسة الطرائق
اكلية التكنولوجيـــ 01  

كلية علـوم الطبيعة و الحياة 01  

 05 كل الـتخصصــــات الرياضيات 
  كلية العلوم الدقيقة 02

 اكلية التكنولوجيـــ 02

 كلية علـوم الطبيعة و الحياة 01

 07 كل الـتخصصــــات لي اإلعالم اآل
  كلية العلوم الدقيقة 05

 اكلية التكنولوجيـــ 02

  79 مجمـوع المناصب المفتوحة
 

 : تــــكــويـــــن الـمـــلـــــــف
 من طرف المترشحو تمضى  بطاقة معلومات تملئ   + السيرة الذاتيــة  + موجه إلى السيد مدير جامعة بجاية طلب خطي  ( الموقع التالي    بطاقة المعلومات  عن طريق األنترنيت على ليمكن تحميbejaia.dz-www.univ ) 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ، 

  على حاملي شهادات الدكتورة إرفاق ملفاتهم بالشهادات ) (وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مصالح من  صادرةة بشهادة معادلة قات المحصل عليها بالخارج مرفالشهاديجب أن تكون  (نسخة من الشهادة المطلوبة

 ،)المحصل عليها سابقا )ماجستير أو ماستر

  إن وجدت في نفس التخصص شهادات التسجيل في الدكتوراهنسخة من، 

اإلحتياطية   ملزمين   المترشحين الناجحين نهائيا و المسجلين في القائمة) قانونيا(، مؤهلةالمن طرف السلطة  وقعةات مالشهادأن تكون و  ددةمح)يجب أن تكون فتـرات العمل  إن وجدت التدريسشهادات الخبرة المهنية في  -1

 ،(  بتقديم نسخ من عقود العمل أو قرارات التعيين

  ورات أو المداخالت()إرفاق نسخ من المنشإن وجدت في اختصاصه  تعمال و دارساألوثائق تثبت إنجاز المعني، 

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

 : ــاتــــــــــــمــالحـظـــــ
 

 ين.الـمترشحين للمسابقة الذين لهم صفة الموظف ملزمين بإرفاق ملفاتهم بترخيص من الهيئة المستخدمة التي لها صالحيات التعي -2

 .dzbejaia-www.univ.  الموقع اإللكتروني عبرللمشاركة في المقابلة المقبولين قائمة المترشحين سوف تنشر إلجراء المقابلـة مع لجان اإلنتقاء،  و  لدى كليات المعنية صباحا  9على الساعة  2017جوان  10 الخميستاريخ  يوم  تم تحديد  -3

  .قابلة تاريخ إجراء الم قبل على األقل  عمل ( أيام05في أجل أقصاه )يجب البث عليه  الذي جامعة الر ـــطعن للسيد مدي تقديم   يمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة -4

السوابق العدلية  صحيفة، إلتزامات  الخدمة الوطنية إثبات الوضعية إتجاه من  )شهادة الجنسية, شهادة الميالد, صورتان شمسيتان, نسخة التالية بالوثائق همبإستكمال ملفات ـنـصيبهم قبل تن يلـمـترشحين الناجحين نهائيا ملزما -5

 .(و شهادتان طبيتان )عامة و صدرية(سارية المفعول  03رقم 

  :  اءـــــــــر اإلنتقـــــمعايي
 نقاط( ؛ 5إلى  0من لبات الرتبة المراد اإللتحاق بها )مالءمة شعبة إختصاص تكوين المترشح  مع متط -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 )التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص  -2

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

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

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

 

                                                               

                                                      

 

 

تــــوظــــــــيــــــفتــــوظــــــــيــــــفإعــــــــــــــــالن عن إعــــــــــــــــالن عن    
 

 أي ملف  أوبق للتخصصات المذكورة أعاله، اال يأخذ بعين اإلعتبار كل ملف ناقص أو إختصاص غير مط:  هام جدا

 .2017أفريل  09األحد ، إبتداءا من يوم  يوما عمل 20 بـ المحددةاألجال خارج  أرسل

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

 .جامعة بجاية أوزمور  ةتارق قطبة المحاضرات أو تودع   بقاع 06000  أوزمور بجاية 
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