
 
 الجمھـوریـة الجـزائریـة الدیمقراطیــة الشعبیــــة

  وزارة التعلیم العالي و البحــث العلمــي
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  إعالن عن توظیف

  
  : 2016بعنوان السنة المالية  سعيدةبجامعة الدكتور الطاهر موالي وظف ت

  

عدد   التخصص  الشعبة  منصب العمل
  نمط التوظیف  التوظیف شروط  مناصبال

 
 

 
 
  
  
 
 

  " ب" قسم  مساعدأستاذ 

  04  جمیع التخصصات اإلنجلیزیة
ماجستیر بتقدیر 
قریب من الحسن 
  على األقل أو شھادة
 معترف بمعادلتھا

  
 
  

       دكتوراه دولة 
دكتوراه في أو 

شھادة  العلوم أو
  معترف بمعادلتھا

 
 

  مسابقة على
 أساس الشھادة

 
 
  
  
 

على أساس 
  الشھادة

 02  جمیع التخصصات الفرنسیة
  02  جمیع التخصصات  علوم اإلتصال
  02  جمیع التخصصات  علوم التربیة
  01  جمیع التخصصات  علم النفس

 02  جمیع التخصصات  التاریخ
 05  جمیع التخصصات  الریاضیات
  01  جمیع التخصصات  الفیزیاء

  01  جمیع التخصصات  الكیمیاء

  01  جمیع التخصصات  المیكانیك

  01  جمیع التخصصات  اإللكتروتقني
  : الوثائق المطلوبة لتكوین الملف - 1
  .و البرید اإللكتروني طلب خطي للمشاركة في المسابقة مع ذكر رقم الھاتف والعنوان بالكامل - 
تحمل من موقع المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  من طرف المترشح ألإستمارة المعلومات للمشاركة في المسابقة تم -

(www.dgfp.gov.dz) .  
  .نسخة من الشھادة أوالمؤھل المطلوب -
  .األشغال والدراسات المنجزة إن وجدت -
  .شھادة العمل وشھادات التسجیل في الدكتوراه إن وجدت -
 .نسخ من المنشورات الدولیة المنشورات الوطنیة إن وجدت -
  شھادات المشاركة في الملتقیات الدولیة و الوطنیةنسخ من  -
  : بالنسبة للموظفین الموجودین في حالة نشاط -

  .)اإلدارة األصلیة ( صادر من السلطة التي لھا صالحیة التعیین المشاركة في المسابقة ترخیص ب -     
  .من رتبتھ األصلیة، في حالة نجاحھ في المسابقة مؤشر علیة من إدارتھ األصلیة  باإلستقالةصریح إلتزام  -     

  :یتعین على المترشح الناجح نھائیا في المسابقة إتمام ملفھ بالوثائق التالیة  - 2
  .نسخة من شھادة تثبیت الوضعیة إتجاه الخدمة الوطنیة -
  .شھادة الجنسیة -
  .12شھادة المیالد األصلیة رقم  -
  .بطاقة الحالة المدنیة -
  .أشھر) 03(شھادة السوابق العدلیة ال یتعدى تاریخ استخراجھا ثالثة  -
  .صورتان شمسیتان) 02( -
  ).طب عام و أمراض صدریة(شھادتان طبیتان  -
 .سعیدة  –مكتب التنظیم الكائن بمقر مدیریة الجامعة، حي النصر یودع ملف الترشح لدى  - 3

إبتداءا من تاریخ صدور أول إشھار لھذا اإلعالن في  عمل یوم) 15(خمسة عشر آخر أجل إلیداع ملفات الترشح ھو  - :مالحظة 
  .الجرائد الوطنیة

 .بعین االعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج أجال التسجیالت تؤخذ ال -            


