
 

 

    

 

 

 التالية: تبــةراللإللتحاق ب 2020فــتـح مسابقة على أساس الشهادة بعنـوان ميزانيـــة ـن ـع ـةبجـايلتـعلـن جامعـة عـبـد  الرحمان  مـيرة  
   

 التخصص شروط اإللتحاق نمط التوظيف الرتبة
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 الجامعية
 

أساس  علـى مسابقــــة

 الشهــــادة
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 ةيـــاـبج رةـعـبد الرحمن مي جامـعـة

 أوزمور اتارق ب طـق  -

 أبوداو طب ـق  -

  قطب القصر  -

 

 

 كـــويـــــن الـمــلـــــــف:ـــت
 
 

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

 (،www.univ-bejaia.dz:الموقع التالي   األنترنيت على

  ن بطاقة التعريف الوطنية،مـنسخة 

  (المذكور أعاله بمعادلتها في التخصص ا)شهادة تقني أو شهادة معترف المطلوبةالشهادة المؤهل أو نسخة من. 

 بتقديم نسخ من عقود العمل  )المترشحين الناجحين نهائيا و المترشحين المسجلين ضمن القائمة اإلحتياطية ملزمين نسخة من شهادة عمل إن وجدت

أما الشهادات الصادرة من   DAS et ANEM )) للشاغلين في إطار جهازي المساعدة على اإلدماج المهني و اإلدماج االجتماعي لحاملي الشهادات 

 طرف المؤسسات الخاصة يجب المصادقة عليها من طرف مصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
 لمسار التكوين. نسخة من  كشف النقاط 

  شهادة التفوق في  الدفعة إن وجدت.نسخة من 

 .شهادة اإلقامة  بوالية بجاية 
 

  المـــــالحـــــظـــــــــــات: 

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

بمقر المديرية الفرعية  ،( صباحا09وذلك إبتداءا من الساعة التاسعة ) إجراء المقابلـة مع لجنة اإلنتقاء تاريخ 2020نوفمبر 03و الثالثاء  02 إلثنينايوم  حدد .2

 .bejaia.dz-www.univإللكتروني  المقابلة عبر الموقع اهذه لمترشحين المقبولين للمشاركة في ل اإلسمية قائمةالو سوف تنشر للمستخدمين والتكوين لجامعة بجاية 

      .( أيام إبتداءا من تاريخ إستالم مذكرة الرفض07يمكن للمترشح الغير المقبول للمشاركة في المسابقة تقديم طعن إلى السيد مدير جامعة بـجايــة في أجل أقصاه ) .3

زمين قبل تعيينهم بإستكمال ملفاتهم بالوثائق التالية )شهادة الجنسية، شهادة الميالد، صورتان شمسيتان، نسخة  لشهادة إثبات الـمـترشحين الناجحين نهائيا مل .4

 سارية المفعول و شهادتان طبيتان )طب عام و أمراض صدرية(. 03الوضعية إتجاه  إلتزامات  الخدمة الوطنية، شهادة السوابق العدلية الوثيقة رقم 
 

 

 

 

 معـــاييــــر اإلنتقــــــــاء:
 

 (قاط ن 13  إلى 0)  المراد اإللتحاق بها  متطلبات الرتبةلختصاص تكوين المترشح إشعبة مالءمة   -1
 (قطتين إلى  ن 0)                            التكوين المكمل للشهادة  المطلوبة في نفس التخصص -2

 (قطة واحدةن  إلى 0)                المترشح في تخصصه األشغال أو الدراسات المنجزة من طرف  -3

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

 (قاطن 5  إلى 0)                                                        تاريخ الحصول على الشهادة  -5

 (قاطن 3  إلى 0)                                                             قابلة مع لجنة اإلنتقاء الم -6
                                                               

                                                      

 

ــوظــــــــيــــــفــوظــــــــيــــــفتــتــإعــــــــــــــــالن عن إعــــــــــــــــالن عن    
 

 

 يوم عمل  20 ـب المحددةاألجال خارج  أرسل أي ملف  أوأعاله،  للتخصص المذكورابق ص أو إختصاص غير مطال يأخذ بعين اإلعتبار كل ملف ناق  : هام جدا

 تاريخ إصدار هذا اإلشهار.إبتداءا من 
 

  bejaia.dz-www.univتودع ملفات الترشح على مستوى المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض عبر الموقع اإللكتروني لجامعة بجاية

   bejaia.dz-www.univ: الموقع  التالي هذا اإلعالن عن طريق األنترنيت عبريمكنكم اإلطالع على            
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