
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جـامـعـة فـــرحـات عـبـــاس سـطـیــف 1

األمــــــــــــانــــــة الـــعـــــــامـــــــــة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین

تعلن جـامعــة  فرحات عباس  سطیــف 1 عـن فـتـح مـسـابـقــات للـتـوظـیــف الخارجي بعنوان سنة 2015 في الـرتب المبینة أدناه:
شروط أخرىمكان التعیینعدد المناصب المالیة المفتوحةشروط االلتحاقنمط التوظیفالـــــرتـبة
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بیولوجیا :       علم الوراثة

بیولوجیا :       علم الخالیا

بیولوجیا :      علم االنسجة

فیزیاء :           بیوفیزیاء

كیمیاء:          الكیمیاء التحلیلیة الصیدلیة

كیمیاء:           كیمیاء معدنیة

االحصاء البیوطبي

لغة فرنسیة

لغة انجلیزیة

اعالم الي

قانون و تسییر الصیدلة
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شھادة الماجستیر و 

شھادة معادلة لھا

علوم اقتصادیة: 1- اقتصادیات التأمین

                       2- اقتصادیات االعمال و التجاریة الدولیة

                       3- اقتصاد جمركي

                       4- مالیة،بنوك و تأمینات

7

شھادة الماجستیر 

المحصل علیھا في إطار 

المرسوم التنفیذي رقم 

254-98 المؤرخ في 17 

أوت 1998، أو الشھادة 

المعترف بمعادلتھا بتقدیر 

"قریب من الحسن" على 

االقل.

4

علم االجتماع : 1-علم االجتماع الحضري   2- دیموغرافیا حضریة

                    3- علم االجتماع التنظیم و العمل
2

حقوق : 1- القانون الجنائي                    2- قانون االعمال

ــ طلب المشاركة في المسابقة.

ــ نسخة مطابقة لألصل من الشھادة المطلوبة.
ــ نسخة مطابقة لألصل من شھادة المعادلة ( بالنسبة للشھادات المتحصل علیھا في الخارج ).

ــ بطاقة للحالة المدنیة.

التخصص المطلوب

    یجب أن یحتوي ملف الترشح على الوثائق التالیة:

أستاذ مساعد قسم "ب"
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شھادة الدكتوراه الدولة 

أو شھادة معادلة لھا

علوم التسییر: 1- إدارة االعمال و التنمیة المستدامة

                   2- االدارة االستراتیجیة

                   3- نظم المعلومات و تكنولوجیات االتصال

                   4- تسییر عمومي

علوم تجاریة: 1- دراسات مالیة و محاسبیة معمقة

                  2- تدقیق و مراجعة       3- محاسبة التسییر

                  4- تسییر المیزانیة         5- تسوییق
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شھادة الدكتوراه الدولة 

أو شھادة  الدكتوراه في 

العلوم أو شھادة  معادلة 

لھا

بیولوجیا :         بیوكیمیاء

شھادة الماجستیر و 

شھادة معادلة لھا

شھادة الماجستیر 

المحصل علیھا في إطار 

المرسوم التنفیذي رقم 

254-98 المؤرخ في 17 

أوت 1998، أو الشھادة 

المعترف بمعادلتھا بتقدیر 

"قریب من الحسن" على 

االقل.

ــ شھادات عمل إن وجدت في الرتبة مسلمة من طرف مسؤول المؤسسة ( مدیر الجامعة، عمید الكلیة، مدیر المدرسة الوطنیة،
مدیر المعھد إلخ … ).

ــ نسخة من المجلة أو ( Tiré à Part ) بالنسبة للمنشورات الدولیة.
ــ نسخة أصلیة من المجلة بالنسبة للمنشورات الوطنیة.

ــ نسخة من شھادة المشاركة في الملتقیات الوطنیة مرفقة بالمداخالت.

ــ شھادة السوابق العدلیة ال یتعدى تاریخ استخراجھا (03) ثالثة أشھر.
ــ صورتان شمسیتان.

-صورة طبق األصل من بطاقة التعریف الوطنیة 

الوطنیة المكلف بالتكوین في ما بعد التدرج وھذا حسب الحالة.

* بعد إیداع الملف ال تقبل أي وثیقة مكملة لھ.

.www.dgfp.gov.dz استمارة المعلومات تمأل من طرف المترشح و یلتزم بوضع البیانات الصحیحة تحت مسؤولیتھ , تسحب من موقع المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

ــ نسخ مصادق علیھا من شھادات التسجیل في الدكتوراه مسلمة من طرف نائب مدیر الجامعة للتكوین العالي في الطور الثالث
والتأھیل الجامعي والبحث العلمي، أو نائب مدیرالمركز الجامعي المكلف بالتكوین في ما بعد التدرج أو نائب مدیر المدرسة 

تحدید آجال التسجیالت وإیداع الملفات

* حدد اختتام التسجیالت في المسابقة بخمسة عشر یوما ( 15 ) عمل ابتداء من تاریخ أول إشھار في الجرائد الوطنیة.

.( C.V ) ــ بیان السیرة الذاتیة مفصلة قدر اإلمكان
ــ رخصة المشاركة في المسابقة مع التعھد باالستقالة بالنسبة للموظفین الموجودین في حالة نشاط.

* تودع ملفات الترشح في المسابقة من طرف المعني شخصیا  علي مستوى الكلیات و المعاھد المعنیة بالمسابقة  

ــ شھادة ذوو حقوق الشھید ( ابن أو ابنة شھید ).
ــ شھادة أو بطاقة األصناف ذات االحتیاجات الخاصة ( المعاقون الذین لھم القدرة على آداء المھام المرتبطة بالرتبة المراد

االلتحاق بھا ).

* یعتبر مرفوض كل ملف یرسل عن طریق البرید.

مالحـظــة:


