الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جــامعــــة باتنـــــــة 1

األمانـــــة العامــــــة

المديرية الفرعية لممستخدمين والتكوين

إعالن عن توظيف

تعمــن إدارة جامعـــة باتنـــــة  1عن فتــــح مسابقـــة لمتوظيـــف لمسنة الماليـــة  2017في رتبـــــــــة
أستـــــــــاذ مساعــــد قســـم "ب" كمـايمــــــي :

الرتبة

نمط التوظيف

شروط اإللتحاق

الشعبة
أدب عربي أو فنون

أستاذ مساعد قسم "ب"

توظٌف على
أساس الشهادة

توظٌف عن
طرٌق المسابقة
على أساس
الشهادة

توظٌف عن
طرٌق المسابقة على
أساس الشهادة
الحائزون شهادة
الماجستٌر أو شهادة
معترف بمعادلتها

 -1فنون العرض
 -2دراسات مسرحية

المفتوحة

2

لغة وثقافة امازيغية

جميع التخصصات

1

لغة عربية

جميع التخصصات

1

لغة انجميزية

جميع التخصصات

1

القانون اإلداري

1

قانون خاص

عقود ومسؤولية مدنية

1

تاريخ

تاريخ حديث ومعاصر

1

جميع التخصصات

2

محاسبة

1

قانون عام
توظٌف على أساس
الشهادة الحائزون
دكتوراه دولة أو
شهادة دكتوراه فً
العلوم أو شهادة
معترف بمعادلتها

التخصص المطموب حسب األولوية

عدد المناصب

عمم المكتبات
علوم التسييرأو علوم
تجارية
علوم اقتصادية

فيزياء

ٌجب أن تكون
شهادة الماجستٌر
رياضيات
المحصل علٌها فً
إطار المرسوم
تكنولوجيا التغدية
التنفٌذي رقم -254
 98المؤرخ فً 17
عموم بيطرية
أوت  ، 1998المعدل
والمتمم المذكور أعاله عموم زراعية
 ،أو الشهادة المعترف
بمعادلتها بتقدٌر قرٌب
هندسة معمارية
من الحسن على األقل
كيمياء

تهيئة اإلقميم
أدب عربي

-1إقتصاد صناعي
 -2إقتصاد مالي
 -1فيزياء المواد المعدنية و أنصاف النواقل
 -2فيزياء نظرية

2

كيمياء المواد الطبيعية ذات منفعة بيولوجية
جميع التخصصات

1

هندسة المواد الغذائية

1

بيوتكنولوجيا وانتاج حيواني

1

غابات

1

 -2التصميم المعماري
التهيئة والتحكم في اإلقميم
 -1أدب قديم
 -2أدب حديث ومعاصر

1
1
2

لسانيات المغة العربية

2

تاريخ

جميع التخصصات

1

عمم المكتبات

جميع التخصصات

1

لغة عربية

مجموع المناصب المفتوحة

جامعة باتنة 01

2
1

 -1المدينة والمناظر

مكان التعيين

28

المركز الجامعي بريكة

 *1ينبغي أن يشمل ملف الترشـح على الوثـائـق التاليـة :
طمب خطي يحدد اإلختصاص المراد المشاركة فيو ومنصب الترشح ( جامعة باتنة  1أو المركز الجامعي بريكة )
 02صور شمسية

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

نسخة من المؤىل العممي المطموب (شيادة الماجتسير أو الدكتوراه أو شيادة معادلة ليما) مع ضرورة
إرفاق شيادة الماجستير لمحاصمين عمى الدكتوراه

شيادات العمل تثبت التدريس في التعميم العالي إن وجدت

الوثائق التي تثبت األشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصو (منشورات أومداخالت دولية أو وطنية) إن وجدت
ضرورة إرفاق غالف المجمة والفيرس والمقالة بالنسبة لممنشور أما المداخمة فتتضمن توقيع وختم المصالح المختصة

شيادات التسجيل في الدكتوراه ممضية من طرف المصالح المؤىمة قانونا لكل سنة جامعية إن وجدت

إستمارة معمومات تممىء من طرف المترشح موجودة في موقع الجامعة www.univ-batna.dz :

أو موقع المديرية العامة لموظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz

شهادة صفة ابن أو بنت شهٌد إن وجدت

 -شهادة تثبت إن كان المعنً من ذوي اإلحتٌاجات الخاصة إن وجدت

ظرفان برٌدٌان حجم متوسط مع الطوابع والعنوان الكامل
ــ ظرف برٌدي حجم كبٌر مع الطابع والعنوان ( إلزامً)

بالنسبة لممترشحين الذين لهم صفة الموظف عميهم إضافة الوثائق التالية
تقديم رخصة المشاركة في المسابقة ممضاة من طرف السمطة التي ليا صالحية التعيين

تصريح شرفي يتضمن التعيد باالستقالة المبدئية من الرتبة األصمية في حالة النجاح النيائي في المسابقة
يتعين على المترشحين الناجحين نهائيا استكمال ملفاتهم اإلدارية بالوثائق التالية  :نسخة من وثٌقة إثبات الوضعٌة إتجاه الخدمة الوطنٌة
 صحٌفة السوابق العدلٌة أصلٌة رقم  03سارٌة المفعول 02صور  -الشهادات الطبٌة ( صدرٌة وعامة )  -شهادة مٌالد

 *2معايير اإلنتقاء في التوظيف عمى اساس الشهادة والمسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم "ب":
 -1مالئمة شعبة اختصاص تكوين المترشح مع متطمبات الرتبة المراد اإللتحاق بيا ( 0إلى  5نقاط) :

 1-1تطابق تخصص الشيادة مع متطمبات الرتبة المراد اإللتحاق بيا ( 0إلى نقطتين)
 2-1تقدير الشيادة ( 0إلى  3نقاط)
 -2التكوين المكمل لمشيادة المطموبة في نفس التخصص ( 0إلى  5نقاط) :
 -3األشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصو(  0إلى نقطتين) :
 -4الخبرة المينية المكتسبة من طرف المترشح ( 0إلى  4نقاط) :

 -5المقابمة مع لجنة اإلنتقاء ( 0إلى  4نقاط) :
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط  ،عند اإلعالن عن نتائج المسابقة حسب األولوية التالية :
* ذوو حقوق الشييد ( ابن أو ابنة الشييد ) ،

* األصناف ذات اإلحتياجات الخاصة ( المعاقون الذين ليم القدرة عمى أداء الميام المرتبطة بالرتبة المراد اإللتحاق بيا ) ،
* سن المترشح ( األولوية لألكبر سنا)
الوضعية العائمية لممترشح (متزوج لو أوالد  ،متزوج بدون أوالد  ،متكفل بعائمة  ،أعزب)
 *3طرق الطعن  :يمكن لممترشحين غير المقبولين لممشاركة في المسابقة تقديم طعن لدى مدير الجامعة قبل خمسة أيام
عمى األقل من تاريخ إجراء المقابمة

 *4مكان إجراء المقابمة :

تجرى المقابمة في جامعة باتنة 01

تودع ممفات الترشح لممسابقة كاممة من طرف المعني في أجل  15يوم عمل ابتداء من تاريخ أول صدور

في الصحافة المكتوبة عمى مستوى :المديرية الفرعية لممستخدمين والتكوين جامعة باتنة  "- 01طريق بسكرة -باتنـة "
مالحظة :
 -كل ممف ناقص أو وارد عن طريق البريد أو غير مطابق لمتخصصات المطموبة المعمن عنها ال يؤخذ بعين اإلعتبار

