
  امجلهوریة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

  
  ��1ف� ط ــ اس س ��� ر�ات ع ـة ف�ع�ج�ام

  2016ٔ�ك�ـــــو�ر  31: سطیف يف                                                   أ�مــــــــــــــــــــان�ة الــــــعامــــــــــــــــة
        كو�ن�د�ریة الفرعیة �لمس�ت�دمني وال�امل
 

  ٕاعـــــــــــــــــــــــــــــالن
�لرتب  لٕاللت�اق املطلوبة �لمشاركة يف الرتق�ة �خ�یاریةلیكن يف �مل اكفة املوظفني املس�توفني الرشوط                  

التكو�ن ى املد�ریة الفرعیة �لمس�ت�دمني و وٕایداعها �ىل مس�تو م ٔ�هنم مدعوون لتقدمي طلباهت املب��ة يف اجل�دول �ٔدنـــــاه ،
ــ نوف  15ٕاىل �ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  2016ٔ�ك�ـــــــــــــو�ر  31:  نـــــداء مــــــــــــــــــــــــــــــاب�     .2016ر ــــــــــم�ــــ
  

  الرتبة
�دد املناصب 
  املالیة املف�و�ة

  شاركة يف الرتق�ة �خ�یاریةرشوط امل 

  01  لٕالدارةملحق رئ�يس 
) س�نوات من اخلدمة 10ا��ن یث��ون عرش ( إالدارةملحقو 

  الفعلیة هبذه الصفة

  01  معاون تقين يف إال�الم ا�ٓيل 
) س�نوات من اخلدمة 10( ا��ن یث��ون عرش التق�یون أ�عوان

  الفعلیة هبذه الصفة

  01  اكتب مد�ریة
) س�نوات من اخلدمة الفعلیة هبذه 10ن یث��ون عرش (ا��الك�اب 

  الصفة

  01  اكتب
) س�نوات من 10( ا��ن یث��ون عرش حفظ البیا�تن اعو �ٔ 

  اخلدمة الفعلیة هبذه الصفة

  01  عون ٕادارة رئ�يس
) س�نوات من اخلدمة 10( ا��ن یث��ون عرشدارة االٕ  ٔ�عوان

  الفعلیة هبذه الصفة
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  امجلهوریة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

  
  1ع�ة فـر�ات ع���اس ســط���ف�ج�ام

  2016ٔ�ك�ـــــو�ر  31سطیف يف:                        أ�مــــــــــــــــــــان�ة الــــــعامــــــــــــــــة                            
        كو�ن�املد�ریة الفرعیة �لمس�ت�دمني وال�

  ٕاعــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
لاللت�اق �لرتب  �م��ان املهينلیكن يف �مل اكفة املوظفني املس�توفني الرشوط القانونیة املطلوبة �لمشاركة يف             

التكو�ن ى املد�ریة الفرعیة �لمس�ت�دمني و م وٕایداعها �ىل مس�تو طلباهتملب��ة يف اجلـــــدول �ٔدنـــــــاه ، ٔ�هنم مدعوون لتقدمي ا
   . 2016ـــــــــر نوفــــــم�ـ 15ٕاىل �ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  2016ٔ�ك�ـــــــــــــو�ر  31:  اب�ــــــــــــــــــــــــــــــداء مـــــن

  

  الرتبة
�دد املناصب املالیة 

  املف�و�ة
  رشوط املشاركة يف الرتق�ة �خ�یاریة

  03  م�رصف رئ�يس
) س�نوات من 05( مخسا��ن یث��ون املترصفون 

  اخلدمة الفعلیة هبذه الصفة

  01  �ندس رئ�يس يف إال�الم ا�ٓيل
ا��ن یث��ون مخس �ندسو ا�و� يف إال�الم ا�ٓيل 

  ) س�نوات من اخلدمة الفعلیة هبذه الصفة05(

  01  أ�ول�ملك�بات اجلامعیة من املس�توى ملحق 
) 05( مخسا��ن یث��ون  مسا�دو املك�بات اجلامعیة

  س�نوات من اخلدمة الفعلیة هبذه الصفة

  01  لٕالدارةرئ�يس ملحق 
) س�نوات من 05ا��ن یث��ون مخس ( ملحق إالدارة

  صفةاخلدمة الفعلیة هبذه ال

  01  رئ�يس ٕادارةعون 
) س�نوات من 05ا��ن یث��ون مخس ( إالدارةٔ�عوان 

  اخلدمة الفعلیة هبذه الصفة

  02  ٕاداريحماسب 
س�بع ا��ن یث��ون إالداریني مسا�دو احملاس�بني 

  ) س�نوات من اخلدمة الفعلیة هبذه الصفة07(

  01  معاون تقين يف إال�الم ا�ٓيل
ا��ن یث��ون �ٓيل أ�عوان التق�یون يف إال�الم ا

  ) س�نوات من اخلدمة الفعلیة هبذه الصفة05مخس (

  02  �ٔول�امل �ين صنف 
ا��ن یث��ون مخس  العامل املهنیون من الصنف الثاين

  ) س�نوات من اخلدمة الفعلیة هبذه الصفة05(

  املد�ر الفرعي �لمس�ت�دمني و التكو�ن                                        
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  1 ـفـــ�ـ� سـط  فر�ات عباس ة�ع�امج�
  ـامــــــــــــــــة ــــــة العـــــــانــــــــــــــأ�م

 نـاملد�ریة الفرعیة �لمس�ت�دمني والتكوی

  ٕاعــــــــــالن توظ��ــــــــــــــــف
  حمدد املدة و�لتوق�ت الاكمل�ري يف ٕاطار عقد  �ين یق اخ�بار عن طر 

  الرتبة
 �دد املناصب

  املف�و�ة
  ماكن التعیني  رشوط التوظیف

  �امل �ين من املس�توى أ�ول
 ة م�اصبس�بع

(07) 
ا��ن یث��ون لیاقة بدنیة ت�ىش مع ال�شاط ن واملرتحش -

  الواجب ممارس�ته
  )05( مخسة م�اصب ،اجلامعة مد�ریة -
  )02( ، م�صبانلكیة التك�ولوج�ا -

  �ارس
 مخسة م�اصب

)05(  
ا��ن یث��ون لیاقة بدنیة ت�ىش مع ال�شاط ن واملرتحش -

  الواجب ممارس�ته
  )02( ، م�صبانلكیة الطب -
  )03( ثالثة م�اصب ،لكیة التك�ولوج�ا -

  ول�ٔ عون وقایة من املس�توى ا
 مخسة م�اصب

)05(  

وىل من التعلمي ون مس�توى الس�نة ا�ٔ ن ا��ن یث��واملرتحش -
دة �و �ربة �نیة مدهتا س�نة وا�ٔ الثانوي و�كوینا يف املیدان 

  �ىل أ�قل يف م�صب شغل عون وقایة

  )01( م�صب وا�د ،اجلامعة مد�ریة -
  )02( م�صبان ،لكیة العلوم الطبیعة واحلیاة -
  )02( د الهندسة املعامریة و�لوم أ�رض، م�صبانمعه -

)02م�صبان (  ول�ٔ ارات من املس�توى اسائق س�ی   ن احلا�زون �ىل رخصة الس�یاقة صنف "ب"واملرتحش - 
  )01( م�صب وا�د ،مد�ریة اجلامعة -
  )01( م�صب وا�د ،لكیة العلوم -

  
  جيب ٔ�ن حيتوي ملف الرتحش �ىل الو�ئق التالیة:

 طلب خطي �لمشاركة؛ .1
 اس��رة املعلومات؛  .2
 ة؛�س�ة من بطاقة التعریف الوطنی .3
 �س�ة ٔ�صل الشهادة ٔ�و إال�ازة ٔ�و املس�توى ا�رايس ٔ�و التكویين؛  .4
 سائق س�یارات من املس�توى أ�ول؛ �س�ة طبق أ�صل لرخصة الس�یاقة �ل�س�بة لرتبة .5
 اجلامعة؛  مصادق �ىل مطابقهتا لٔ�صل من ق�ل ٕادارة �س�ة من الوثیقة اليت تث�ت وضعیة املرتحش ٕازاء اخلدمة الوطنیة، .6
 )، ساریة املفعول؛03وابق العدلیة (وثیقة رمق: شهادة الس .7
 رخصة املشاركة مع تعهد �الس�تقا� يف �ا� الن�اح، �ل�س�بة �لمرتحشني املوجود�ن يف �ا� �شاط؛ .8
 شهادة احلا� العائلیة �ل�س�بة �لمرتحشني املزتو�ني؛ .9

 ) مشس��ان؛ 02صور�ن ( .10
 ة من طرف طب�ب خمتص)؛شهاد�ن طب��ان (طب �ام وطب أ�مراض الصدریة مسلم .11
 ؛(ٕان و�دت)، شهادة ذوو حقوق الشهید (ا�ن ٔ�و ابنة شهید) .12
 ظرف �ریدي �بري حيمل الطابع وعنوان املرتحش. .13

  
  

 

  

                                            

  ام�ع�ةم�دیــــر الـــج�                                                                   
 

  مع  – 1تودع ملفات الرتحش �لمسابقة �لید �ىل مس�توى قا�ة احملارضات مولود قامس �یت بلقامس جلامعة فر�ات عباس سطیف��
 ؛الرئ�يس الباز

 ) ؛) یوم معل ابتداء من �رخي ٔ�ول �رش لهذا إال�الن�15دد �ٓخر ٔ��ل ٕالیداع امللفات خبمسة عرش 
 لناقصة ٔ�و الواردة عن طریق الربید ٔ�و بعد ا�ٓ�ال احملددة.تعترب مرفوضة لك امللفات ا 


