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-تيارت–خلدون إبنجامعة 

:الملف المطلوب
ت طلب خطي للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادا

باريامدون عليه رقم هاتف المعني والبريد االلكتروني إج

محضر مناقشة رسالة + الشهادة أو المؤهل : نسخة لـ
الماجستير 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

02بريدية عليها الطابع وعنوان المترشحأظرفة

صورة شمسية.

ن استمارة تمأل عند إيداع الملف ويمكن االطالع عليها ع
-www.univطرق الموقع اإلليكتروني للجامعة 

tiaret.dz
 شهادات التسجيل في الدكتوراه إن وجدت  .

فينترخيص من طرف الهيئة المستخدمة بالنسبة للموظ

ح في شهادات العمل التي تثبت األقدمية المعنية للمترش
.  االختصاص إن وجدت 

األشغال والدراسات المنجزة إن وجدت.

 نسخة من شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية  .

:مالحظات هامة

اركة يمكن للمترشح غير المقبول للمش

ال في المسابقة أن يقدم طعنا في اآلج

المحددة لدى المديرية الفرعية 
ارتللمستخدمين والتكوين بجامعة تي

آلجال الملفات الناقصة والتي تودع بعد ا

لبريد القانونية و التي ترسل عن طريق ا

أو تتضمن تخصصات غير مطلوبة 
بعين االعتبارالتؤخذ

ة يتحمل المترشح كل تبعات عدم صح

أو دقة المعلومات التي صرح بها عند

ن ملء االستمارة بما فيها إلغاء نجاحه م
.المسابقة

ها تجرى المقابلة بالكليات التابعة ل
االختصاصات المطلوبة

:االنتقاءمعايير 

 )نقط2الى 0)تكوين المترشح مع متطلبات الرتبة المراد االلتحاق بهاإختصاصشعبة مالئمة •
)نقط3الى 0)الشهادةتقدير •
)نقط5الى 0)المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصصالتكوين •
 )نقط2الى 0)والدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصهاألشغال •
)نقط4الى 0)الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح•
.)نقط4الى 0)اإلنتقاءمع لجنة المقابلة •

المطلوبةالمقابلة بالكليات التابعة لها االختصاصات تجرى 

2016ات لسنة تعلن جامعة ابن خلدون تيارت عن فتح مسابقات للتوظيف اخلارجي على أساس الشهاد

:"ب"برتبة أستاذ مساعد قسم لاللتحاق

الرتبة
نمط 

التوظيف
المالحظاتالعملمكان (عدد المناصب)التخصصات المطلوبة شروط االلتحاق
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:الحائزون على

شهادة الدكتوراه

أو

رشهادة الماجستي

من بتقدير قريب

الحسن على 

األقل

ة  ة مقارن اسي ترجمة -(04)اللغة اإلنجليزية -(01)دراسات سي

علم -( 01)علوم اإلعالم واالتصال -( 01( )انجليزي-فرنسي-عربي)

تاريخ –( 01)دولي إقتصاد–( 01)مكانيك المواد –( 01)المكتبات 

–( 01)بيوتكنولوجيا-( 01)و الثقافي المغاربي عبر العصور اإلجتماعي
(  01)علم الوراثة

كليات جامعة 

ابن خلدون

قانون -( 05)رياضيات -(02)طاقويةفيزياء -(01)كيمياء  ل ا

لعام ا لدولي  (01)هندسة الطرائق-( 02)قانون جنائي -(01)ا

دارية إ قانون و  ل ا لتجريم في : 1األولوية(: 01)علوم  ا

ة لعمومي ا لعقاري: 2األولوية. الصفقات  ا قانون  ل .ا

ملحقة قصر 
الشاللة

و

ملحقة السوقر ( .01)قانون البيئة و العمران –( 01)مالية عامة -( 01)تاريخ حديث

يوما عمل ابتداء من صدور أول إشهار في الصحافة المكتوبة15تودع الملفات على مستوى مصلحة األساتذة بمديرية الجامعة في اآلجال القانونية 


