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

  1ــف سـط��ـــ فر�ات عباسج�ام�ع�ة 
  انــــــــة العـــــــــامــــــــــــــــة ـــــــــــأ�م

 املد�ریة الفرعیة �لمس�ت�دمني والتكو�ن
  ٕاعــــــــــالن توظ��ــــــــــــــــف

  :يف الـرتب املب��ة ٔ�د�ه 2016ل��ـوظ���ف اخلار� بعنوان س�نة اعـن ف��ـح م�س�اب�ق�ات  �1امع�ة فر�ات عباس سط��ف تعلن ج

  الرتبة
منط 

  التوظیف
  رشوط التوظیف

�دد 
  املناصب 

  ماكن التعیني

عون حفظ 
  البیا�ت

  

�ىل 
ٔ�ساس 
 �خ�بار

عون حفظ البیا�ت ٔ�و شهادة معاد� ن �ىل شهادة الكفاءة املهنیة لون احلا�ز واملرتحش -
  لها.

�ٕالضافة ٕاىل �كو�ن يف إال�الم  الس�نة أ�وىل �نوي اكم�ٔ�و ا��ن یث��ون مس�توى  -
  ) ٔ�شهر �ىل أ�قل �ى مؤسسة �اصة �لتكو�ن املهين معمتدة.06ا�ٓيل مدته س�تة (

عرشة 
م�اصب 

)10(  

  )01م�صب وا�د ( ،مد�ریة اجلامعة -
  )02( صبان، م� لكیة العلوم -

س�بعة م�اصب  ،لكیة التك�ولوج�ا -
)07(  

  ملحق ٕادارة

ع�ىل 
ٔ�س�اس 

ادةال�شه  

املرتحشون احلا�زون �ىل شهادة �اكلور� التعلمي الثانوي وا��ن ٔ�متوا بن�اح س�ن�ني   -
) من ا�راسة والتكو�ن العالیني يف املیاد�ن والتخصصات التالیة:  العلوم القانونیة 02(

العلوم  - �لوم ال�س�یري  -العلوم الت�اریة  -العلوم املالیة  -العلوم �ق�صادیة  -ة وإالداری
  - �لوم إال�الم واالتصال  -�مل النفس  -�مل �ج�ع  -الس�یاس�یة والعالقات ا�ولیة 

قانون العالقات �ق�صادیة  -قانون ا�ٔعامل  -ال�س�یري العمويم  –العلوم إالسالم�ة 
  ال�سویق   - رة ا�ولیة الت�ا –ا�ولیة 

ثالثة 
م�اصب 

)03(  

م�صب  لكیة �لوم الطبیعة واحلیاة، -
  )01وا�د (

لكیة العلوم �ق�صادیة والت�اریة  -
 )01و�لوم ال�س�یري، م�صب وا�د (

  )01لكیة العلوم، م�صب وا�د ( -

عون ٕادارة 
  رئ�يس

شهادة  شهادة الن�اح يف املرتحشون احلا�زون �ىل شهادة �اكلور� التعلمي الثانوي ٔ�و  -
  �م��ان اخلاص ��خول ٕاىل اجلامعة املسلمة من طرف �امعة التكو�ن املتواصل

ثالثة 
م�اصب 

)03(  

  )01مد�ریة الـ�ام�ع�ة،م�صب وا�د ( -
  )01لكیة الطب، م�صب وا�د ( -

معهد الهندسة املعامریة و�لوم أ�رض،  -
  )01م�صب وا�د (

  حماسب ٕاداري
 ا�زون �ىل املؤهالت والشهادات التالیة: املرتحشون احل

  شهادة التحمك يف تق�یات احملاس�بة -شهادة تقين يف احملاس�بة  -
م�صبان 

)02(  

  )01مد�ریة اجلامعة، م�صب وا�د ( -
معهد الهندسة املعامریة و�لوم أ�رض،  -

  )01م�صب وا�د (

  التعلمي الثانوي اكم�املرتحشون ا��ن یث��ون مس�توى الس�نة الثالثة من  -  عون ٕادارة
ٔ�ربعة 

م�اصب 
)04(  

  
  مد�ریة الـ�ام�ع�ة -

  

  املرتحشون ا��ن یث��ون مس�توى الس�نة أ�وىل من التعلمي الثانوي اكم�. -  عون مك�ب
م�صبان 

)02(  
  مد�ریة الـ�ام�ع�ة -

عون تقين 
�لمك�بات 
  اجلامعیة

علمي الثانوي اكم� ٔ�و مس�توى املرتحشون ا��ن یث��ون مس�توى الس�نة الثالثة من الت -
  معادال لها

س�تة 
م�اصب 

)06(  
  مد�ریة الـ�ام�ع�ة -

تقين يف إال�الم 
  ا�ٓيل

  املرتحشون احلا�زون �ىل شهادة تقين يف إال�الم ا�ٓيل ٔ�و شهادة معاد� لها -
م�صب 
وا�د 

)01(  
  لكیة �لوم الطبیعة واحلیاة -

  هادة تقين يف أ�مانة ٔ�و يف أ�مانة املك�بیةاملرتحشون احلا�زون �ىل ش   -  اكتب مد�ریة
ٔ�ربعة 

م�اصب 
)04(  

معهد الهندسة املعامریة و�لوم أ�رض،  -
 )02م�صبان (

  )02( انم�صب لكیة التك�ولوج�ا، -

  اكتب

  املرتحشون احلا�زون �ىل املؤهالت والشهادات التالیة: 
  شهادة التحمك املهين يف الك�ابة -
�ٕالضافة ٕاىل �كو�ن يف املك�بیة ا��ن یث��ون مس�توى الس�نة الثانیة �نوي اكم�  -

  ) ٔ�شهر �ىل ا�ٔقل �ى مؤسسة �اصة �لتكو�ن املهين معمتدة06مدته س�تة (

م�صب 
وا�د 

)01(  
  معهد الهندسة املعامریة و�لوم أ�رض -



  جيب ٔ�ن حيتوي ملف الرتحش �ىل الو�ئق التالیة:
 كة؛طلب خطي �لمشار  .1
ٔ�و من املوقع إاللكرتوين �ل�امعة  www.dgfp.gov.dzمن طرف املرتحش (�سحب من املوقع إاللكرتوين �لمد�ریة العامة �لوظیفة العموم�ة  علومات مت�ٔ اس��رة امل .2

setif.dz-www.univ؛( 
 بطاقة التعریف الوطنیة؛�س�ة من  .3
 �س�ة من املؤهل ٔ�و الشهادة املطلوبة مرفقة �كشف نقاط مسار التكو�ن؛ .4
 �س�ة من �شف النقاط أ��ري �لس�نة الثانیة �امعي �ل�س�بة �لمرتحشني لرتبة ملحق ٕادارة؛ .5
 بات اجلامعیة ٔ�و عون ٕادارة)؛�لس�نة الثالثة �نوي �ل�س�بة �لمرتحشني لرت�يت (عون تقين �لمك�  أ��ري �س�ة من �شف النقاط .6
  ؛اكتب�نوي �ل�س�بة �لمرتحشني لرتبة  ثانیةن �شف النقاط أ��ري �لس�نة ال �س�ة م .7
 عون حفظ البیا�ت؛�س�ة من �شف النقاط أ��ري �لس�نة أ�وىل �نوي �ل�س�بة �لمرتحشني لرتبة  .8
 اجلامعة؛  دق �ىل مطابقهتا لٔ�صل من ق�ل ٕادارةمصا �س�ة من الوثیقة اليت تث�ت وضعیة املرتحش ٕازاء اخلدمة الوطنیة، .9

 )، ساریة املفعول؛03شهادة السوابق العدلیة (وثیقة رمق:  .10
�اميل الشهادات، مع شهادة تث�ت مدة العمل املؤدى من طرف املرتحش يف ٕاطار �ازي إالدماج املهين (الواك� الوطنیة �ل�شغیل ٔ�و ال�شاط إالج�عي) �لش�باب  .11

 املشغول مرفقة ب�س�ة من العقد، (ٕان و�دت)؛توضیح املنصب 
ة يف القطاع اخلاص، (ٕان شهادات العمل اليت تث�ت أ�قدم�ة املهنیة �لمرتحش يف �خ�صاص، مؤرش �لهيا من طرف هیئة الضامن �ج�عي �ل�س�بة لٔ�قدم�ة املك�س�ب .12

 و�دت)؛
 �ل�س�بة �لمرتحشني املوجود�ن يف �ا� �شاط؛ رخصة املشاركة يف املسابقة مع تعهد �الس�تقا� يف �ا� الن�اح، .13
 شهادة احلا� العائلیة �ل�س�بة �لمرتحشني املزتو�ني؛ .14
 ) مشس��ان؛ 02صور�ن ( .15
 شهاد�ن طب��ان (طب �ام وطب أ�مراض الصدریة مسلمة من طرف طب�ب خمتص)؛ .16
 ؛، (ٕان و�دت)شهادة ذوو حقوق الشهید (ا�ن ٔ�و ابنة شهید) .17
 �ح�یا�ات اخلاصة (�ل�س�بة لٔ�ش�اص املعاقني ا��ن هلم القدرة �ىل ٔ�داء املهام املرتبطة �لرتبة املراد �لت�اق هبا)؛شهادة ٔ�و بطاقة ذوي  .18
 ظرف �ریدي �بري حيمل الطابع وعنوان املرتحش. .19

 
  
  
  
  
  
  

  مـــــدیــــــر اجلـــــامعة                                                                                                   
                                                                     

  
  
  
  

  
  
 

  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�الن15ل ٕالیداع امللفات خبمسة عرش (�دد �ٓخر 
 .تعترب مرفوضة لك امللفات الناقصة ٔ�و الواردة عن طریق الربید ٔ�و بعد ا�ٓ�ال احملددة 


