
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيـة
  يـايل والبحـث العلمـم العـوزارة التعلي

  أم البواقي جــامعة
  

  فـالن عن توظيإع
  
  

   "ب"رتبة أستاذ مساعد قسم يف   2016لسنة  لتوظيف قة  لتعلن جامعة أم البواقي عن فتح مساب
  :توظيف مباشر على أساس الشهادة/ 1
  

أو شهادة معترف مبعادلتها باألولوية من بني د .م .،شهادة دكتوراه ل شهادة دكتوراه دولة، شهادة دكتوراه علوم على بني املترشحني احلائزين من 
  .اصب املفتوحة يف االختصاصات املذكورة أدناهـاملن
  
  :مسابقة على أساس الشهادة/ 2

   98/254شهادة معترف مبعادلتها بتقدير قريب من احلسن على األقل يف إطار املرسوم التنفيذي  من بني املترشحني احلائزين على شهادة املاجستري أو
  :من بني املناصب املالية املتبقية من التوظيف املباشر يف االختصاصات املذكورة أدناه 1998أوت  17املؤرخ يف 

  

  التخصص  القسم  الكلیة  نمط  التوظیف  الرتبة
عدد 

  المناصب
  وحةالمفت

  روطش
  أخرى

  توظیف مباشر على أساس /1  
    :الشھادة

  
  

قسم اللغة و األدب 
  العربي

النقد  والدراسات األدبیة  
  واللغویة ـ

01    

، شھادة دكتوراه دكتوراه دولة  
  كلیة األداب واللغات    ل ،م ، دعلوم ، شھادة دكتوراه 

    01  أدب مقارن  

    03  لغة فرنسیة  رنسیةقسم اللغة الف    أو شھادة معترف بمعادلتھا  

    03  لغة إنجلیزیة  قسم اللغة اإلنجلیزیة    في نفس التخصص المطلوب  أستاذ

    مساعد
كلیة العلوم والعلوم 

  التطبیقیة

  قسم الري
  

ري  :الري تخصص
  حضري

 

01  
  

  

    'ب'قسم 
  كلیة علوم األرض

  ة المعماریةوالھندس

    01  جیو فیزیاء  قسم الجیولوجیا

مسابقة على أساس / 2  
  :الشھادة

   03 ھندسة معماریة  قسم الھندسة المعماریة

    
شھادة ماجستیر أو شھادة 

  معترف بمعادلتھا بتقدیر

  معھد تسییر التقنیات
  لحضریةا

  

  
قسم تسییر التقنیات 

  الحضریة

  
  تسییر التقنیات الحضریة 

  
03  

  

    
  على األقل" قریب من الحسن"

 كلیة العلوم  اإلجتماعیة
  واإلنسانیة

  
  

  
  قسم العلوم اإلجتماعیة

    01  تاریخ

    01  ارطوفونیا    في نفس التخصص المطلوب  

      
  قسم العلوم اإلنسانیة

 :إعالم وإتصال تخصص
  سیمولوجیا

01    

 :إعالم وإتصال تخصص      
  سمعي بصري

01    



        
  قسم علوم المادة

  :فیزیاء تخصص 
  أنصاف النوافل

01    

    01  كیمیاء صیدالنیة     م الدقیقةكلیة العلو      

  قسم الریاضیات   وعلوم الطبیعة والحیاة    
  ليواألعالم اآل

    02  ریاضیات

    01  علوم بیطریة        

قسم علوم الطبیعة            
  والحیاة

    01  بیولوجیا حیوان

  :بیولوجیا تخصص         
  علم التسمم 

01    

بیولوجیا تخصص         
  ایكولوجیا الحیوان

01    

    02  كمي اقتصاد        

  قتصادیة كلیة العلوم اال    
  

  االقتصاد واإلحصاء    قتصادیةقسم العلوم اال
  التطبیقي       

01    

    والعلوم التجاریة        
  قسم علوم التسییر

    02  محاسبة 

    وعلوم التسییر        
قسم العلوم المالیة 

  والمحاسبة

    02  مالیة وبنوك

معھد علوم وتقنیات     
البدنیة النشاطات 
  والریاضیة

قسم علوم وتقنیات 
النشاطات البدنیة 

  والریاضیة

علوم وتقنیات النشاطات 
  البدنیة والریاضیة

04    

كلیة الحقوق والعلوم     
  السیاسیة

قانون : حقوق تخصص  قسم الحقوق
  عمومي

01    
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  الوثائق املطلوبة يف ملف التوظيف              
  رقم فاكس،  اهلاتفمع حتديد رقم  (للمشاركةطلب خطي،.( 
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 صورة مشسية 
  منوذج البطاقة  باملوقع اإللكتروين للجامعة (تسحب من املصلحة املعنية  :بطاقة معلومات متآل من طرف املترشح( 
 املطلوب املؤهل العلمي  نسخة من. 
  من شهادة املاجستري  أو شهادة معادلة هلا  بالنسبة للمترشحني احلاملني شهادة الدكتوراه نسخة . 
 قبل وبعد احلصول على املؤهل العلمي املطلوب(عند االقتضاء تثبت اخلربة املهنية عمل ال نسخة من شهادات.( 
  إن وجدت    املداخلة بنصمرفقة  في نفس التخصصأو مداخالت وطنية ودولية  منشورات. 
 شهادات التسجيل يف الدكتوراه إن وجدت  . 
 املتزوج حبطاقة مدنية للحالة العائلية بالنسبة املتر ش 
   ھادة   للسنة األوىل  ما بعد التدرج كشف النقاط  ش
  النجاح بالنسبة للمترشحني العاملنيالتعهد باالستقالة يف حالة  السلطة اليت هلا صالحية التعيني مع  ترخيص باملشاركة يف املسابقة من. 
 السرية الذاتية. 
 شهادة العضوية يف جيش التحرير الوطين أو املنظمة الوطنية جلبهة التحرير أو ابن أو أرملة شهيد عند االقتضاء. 
 ظرفان بريديان معنونان عليهما طابعني بريديني 

  : رتبة املذكورة أعالهساس الشهادة لإللتحاق بالأيف املسابقة على  اإلنتقاءمعايري 
  مؤھالت تكوین المترشح مع متطلبات الرتبة  المطلوبة في المسابقة  مالئمة/ 1
  تكوین مستوى أعلى من المؤھل  أو الشھادة المطلوبین للمشاركة في المسابقة  /2
  األعمال والدراسات المنجزة  عند اإلقتضاء/ 3
  ما كان قطاع النشاط أو طبیعة المنصب المشغول الخبرة المھنیة المكتسبة  من قبل المترشح مھ /4
  نتائج المقابلة مع لجنة اإلنتقاء/ 5



  
  :یتم الفصل بین المترشحین المتساویین في النقاط عند اإلعالن عن نتائج المسابقة على أساس الشھادة حسب األولویة التالیة 

  
  ابن أوابنتة شھید(ذوو حقوق الشھید( 
 المعاقون الذین لھم القدرة على أداء المھام المرتبطة  بالرتبة المراد اإللتحاق بھا( خاصة األصناف ذات اإلحتیاجات ال( 
  األولویة لألكبر سنا ( سن المترشح( 
 لھ أوالد، متزوج بدون أوالد ، متكفل بعائلة، أعزب(الوظعیة العائلیة للمترشح المتزوج(  

  طرق الطعن  
  وعلیھ البت في الطعن في أجل  أقصاه   ي المسابقة تقدیم  طعن لدى  مدیر الجامعةللمشاركة ف للمترشحین غیر المقبولینیمكن  
  أیام عمل قبل تاریخ إجراء المسابقة  ) 05(

 مكان إجراء المقابلة 
  لجامعة با) المقابلة( تجرى المسابقة 

  
  بالوثائق  التالیة  داریة ھم اإلستكمال ملفاتاقبل تعیینھم في الرتبة لھا على المترشحین  الناجحین نھائیا  ینیتع

 نسخة  مصادق علیھا من الوثیقة التي تثبت وضعیة المترشح إزاء  الخدمة الوطنیة 
  ساریة المفعول 03شھادة السوابق العدلیة رقم 
  13شھادة المیالد رقم 
  عامة وصدریة (الشھادتان  الطبیتان ( 
 04 صور شمسیة  
  إىل العنوان التايلملفات الترشح  تودعترسل أو :   

  . أم البواقي - طريق قسنطينة   -جامعة أم البواقي       358مصلحة املوظفني اساتذة  اإلدارة  املركزية  ص ب 
   18/04/2016النصر بتاريخ  اليومية يدةعالن يف اجلرإلهلذا ايوما إبتداء من أول صدور  20ملدة الترشح  لسج  يفتح

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


