
 

 

    

 

  ةادـــــس الشهو مــسـابـقـة على أسا ةـادـــــــساس الشهعلى أ ـفـوظيــــت   9201 ة ـــوان ميزانيـــبعنح فــتــن ـــة  عبـجــايلن  مـــيــرة  اعـة عـبـــد  الــرحــمــتــعــلـــن جــامــ
في التخصصات التالية:  ب قسم  اعد ـــــــاذ مســـــأست لإللتحاق برتبــة  

 

قاشروط اإللتح نمط التوظيف الرتبة  التخصص  الشعبة 
عدد 

اصب المن

توحةالمف  
  المعنيةكلية 

أستاذ مساعد 

 قسم ب

علـى التوظيف 

أســــاس 

 شــهــــادةالــ

 

 

 

 و

 

 

 مسابقــــة

علــى أساس 

ةادالشهــــ  

 

 

 

دكتوراه    المتحصلين على شهادة 

      في العلوم و شهادة دكتوراه  دولة أ

 أو شهادة معترف بمعادلتها.
 

 

 

 

رف شهادة الماجستير أو شهادة معت

يجب أن تكون شهادة  بمعادلتها

الماجستير المحصل عليها في إطار 

   254-98تنفيذي رقم المرسوم ال

      المعدل 17/08/1998المؤرخ في 

و المتمم  أو الشهادة المعترف 

بتقدير قريب من الحسن بمعادلتها  

 على األقل

70 كل التخصصات اإلعــــالم اآللــــــي  
لوم الدقيقةكلية الع  

 03 كل التخصصات اتــــيــــاضــــالري

يةئالهندسة الكهربا  

 لكتروتقنيإلا:  1تخصص

التكنولوجياكلية  03  ةسلكيالالا االتصاالت: 2تخصص 

ةــيــلاآل: 3تخصص  

 ــــرعلـــــوم التسييــ

 02 كل التخصصات

 

كـلـيـــة العلـــــوم 

اإلقتـــصـــاديـة، 

ية وعلـــــوم التجار

 التسيير
 العلـــوم المـــــاليــــة

مجمـوعال  15  

 

 

 : تــــكــويـــــن الـمـــلـــــــف
 

   من طرف المترشحو تمضى  تملئ مات بطاقة معلو  + اتيــة ذالسيرة ال  + يةجاب ير جامعةإلى السيد مد  موجه  خطي طلب  ▪

 ، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ▪

على  (زارة التعليم العالي و البحث العلميو مصالح من  صادرةة بشهادة معادلة قلخارج مرفات المحصل عليها باالشهادن يجب أن تكو ( بةلوادة المطن الشهة منسخ ▪

 ،مرفق بمحضر المناقشة )حاملي شهادات الدكتورة إرفاق ملفاتهم بالشهادات المحصل عليها سابقا )ماجستير أو ماستر

 ،إن وجدت في نفس التخصص راهتودكالي لتسجيل فشهادات انسخة من  ▪
)المترشحين  قانونيا(، مؤهلةالمن طرف السلطة  وقعةات مالشهادأن تكون و  محددةون فتـرات العمل )يجب أن تك إن وجدت التدريسشهادات الخبرة المهنية في  ▪

 رارات التعيين ( ،م نسخ من عقود العمل أو قاإلحتياطية   ملزمين بتقدي  الناجحين نهائيا و المسجلين في القائمة

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

 ،تالم(عنوان المترشح  مع )إشعاريـن  باالسيحمالن وبريدي  عليهما طابع من الحجم الكبير بريديان ظرفان ▪
 

 : ــاتــــــــــــمــالحـظـــــ
 

 التي لها صالحيات التعيين. هم صفة الموظف ملزمين بإرفاق ملفاتهم بترخيص من الهيئة المستخدمةن للمسابقة الذين لالـمترشحي -1

ولين المقبقائمة المترشحين شر سوف تنمع لجان اإلنتقاء، و إلجراء المقابلـة  لدى كليات المعنية  صباحا 09الساعة  إبتداءا من 2019ديسمبر  16ين اإلثنيوم تم تحديد  -2

 .bejaia.dz-www.univ  الموقع اإللكتروني عبرلمقابلة للمشاركة في ا

يخ تار قبل على األقل  عمل م( أيا05في أجل أقصاه ) ،فيهيجب البث  الذي جامعة الر ـــطعن للسيد مدي تقديم   يمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة -3

  .قابلة إجراء الم

 .تغيب عن المقابلة مسابقة التوظيف كل مترشحمن قصى ي -4

إثبات الوضعية من  , شهادة الميالد, صورتان شمسيتان, نسخة)شهادة الجنسية التالية بالوثائق همتبإستكمال ملفا ـنـصيبهم قبل تن يلـمـترشحين الناجحين نهائيا ملزما -5

 .(ادتان طبيتان )عامة و صدرية(و شهسارية المفعول  03دلية رقم السوابق الع صحيفة ،تزامات  الخدمة الوطنية إلإتجاه 
 

  :  اءـــــــــر اإلنتقـــــمعايي
 

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

 نقاط( 2إلى 0من ) د اإللتحاق بهامع متطلبات الرتبة المرا تطابق تخصص الشهادة -1-1

 نقاط( 3إلى 0 من) ادةهتقدير الش -1-2

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

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

 ؛ نقاط( 4إلى  0من )ح ة المكتسبة من طرف المترشالخبرة المهني -4

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

 
 

                                                               

                                                      

 

يــــــفيــــــفـوظـــــــــوظــــــــتـــتــــــالن عن ـــالن عن إعـــــــــــــإعـــــــــــــ   
 

 ا عملــــيوم 15 ـب المحددةجال األخارج  أرسل أي ملف  أوأعاله،  للتخصصات المذكورةابق ال يأخذ بعين اإلعتبار كل ملف ناقص أو إختصاص غير مط  : هام جدا

 .2019نوفمبر  11اإلثنين إبتداءا من 
 

المديرية  لدى أو تودع    06000تيشي  بجاية   09طريق رقم مدير جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية قطب أبوداو السيد  إلى يق البريدعن طرالملفات  رسلت

 .داوقطب أبولجامعة بجاية  الفرعية للمستخدمين و التكوين 
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