
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية       
وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي                 

  ––  سطيفسطيف  ––  جامعـة فرحـات عبـاسجامعـة فرحـات عبـاس
  ا#مـــانــــة الــعــامـــــــةا#مـــانــــة الــعــامـــــــة            

  المديرية الفرعية للمستخدمين و التكوينالمديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين
  
  

  ""بب""أساتذة مساعدين قسم أساتذة مساعدين قسم   مسابقة توظيفمسابقة توظيف
  

  ـ  على أساس الشھادة، الحائزون دكتوراه دولة أو شھادة دكتوراه في العلومـ  على أساس الشھادة، الحائزون دكتوراه دولة أو شھادة دكتوراه في العلوم
  ..أو شھادة معترف بمعادلتھاأو شھادة معترف بمعادلتھا        

  أو شھادةأو شھادة  الماجستيرالماجستير  شھادةشھادةـ  عن طريق المسابقة على أساس الشھادة، الحائزون ـ  عن طريق المسابقة على أساس الشھادة، الحائزون 
  ..معادلتھامعادلتھابب  معترفمعترف

  ـ  يجب أن تكون شھادة الماجستير المحصل عليھا في إطار المرسوم التنفيذيـ  يجب أن تكون شھادة الماجستير المحصل عليھا في إطار المرسوم التنفيذي
  ، أو الشھادة المعترف بمعادلتھا ، أو الشھادة المعترف بمعادلتھا 19981998أوت أوت   1717المؤرخ في المؤرخ في   254254--9898رقم رقم       

  ..على ا#قلعلى ا#قل" " قريب من الحسن قريب من الحسن " " بتقدير بتقدير         
                                            

    حسب التخصصات المذكورة في الجدول أدناهحسب التخصصات المذكورة في الجدول أدناه      
  

لـتـخـصـصــاتلـتـخـصـصــاتاا   

  

عدد عدد 
المناصب المناصب 
  المفتوحةالمفتوحة

اقتصاديةاقتصاديةعلـوم علـوم   ----   

يةيةـ اقتصاديات ا#عمال والتجارة الدولـ اقتصاديات ا#عمال والتجارة الدول  11   

ـ نقود مالية وبنوك                       ـ نقود مالية وبنوك                         22       

ـ التأمينـاتـ التأمينـات  33   
ـ اقتصاد جمركيـ اقتصاد جمركي  44   

0707  

وإدارة ا�عمالوإدارة ا�عمال  التسييرالتسييرعلـوم علـوم   ----   
إدارة ا#عمال والتنمية المستدامةإدارة ا#عمال والتنمية المستدامةـ ـ   11   

                  ـ ا9دارة ا8ستراتيجيةـ ا9دارة ا8ستراتيجية  22

ـ تدقيق ومراقبة التسييرـ تدقيق ومراقبة التسيير  33   

ـ إدارة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطةـ إدارة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  44   

1313  

علـوم تجارية ومالية ومحاسبةعلـوم تجارية ومالية ومحاسبة  ----   

ةةـ دراسات مالية ومحاسبة معمقـ دراسات مالية ومحاسبة معمق  11   

          ـتسويق وتجارة دوليةـتسويق وتجارة دولية  22

ـ محاسبة وتدقيقـ محاسبة وتدقيق  33   

وضرائبوضرائبـ جباية ـ جباية   44     

  

0606  



لغة و أدب عربي   ــ  عـلـوم الـلـغــة ــلغة و أدب عربي   ــ  عـلـوم الـلـغــة ــ  ----   

ب=غـةب=غـة  ––  11   

                          مناھجمناھج  ––  22

فقه اللغةفقه اللغة  ––  33     
معجميةمعجمية  --  44       

0505  

لغـة و أدب عربي   ــ  أدب عـــربــي ــلغـة و أدب عربي   ــ  أدب عـــربــي ــ  ----   

نقد أدبي            نقد أدبي              ––  11   

أدب عربيأدب عربي  ––  22   

مناھجمناھج  ––  33   
نظرية ا#دبنظرية ا#دب  ––  44   

0505  

----  LLAANNGGUUEE  EETT  LLIITTTTEERRAATTUURREE  FFRRAANNCCAAIISSEE                ----  SSCCIIEENNCCEESS  DDUU  LLAANNGGAAGGEE  ----                                
11--    DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LLAA  LLAANNGGUUEE  

22--      MMOORRPPHHOOSSYYNNTTAAXXEE  

33--    AANNAALLYYSSEE  DDUU  DDIISSCCOOUURRSS  

44--  SSIITTUUAATTIIOONN  SSOOCCIIOOLLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  

0055  

        ----  LLAANNGGUUEE  EETT  LLIITTTTEERRAATTUURREE  FFRRAANNCCAAIISSEE              ----  LLIITTTTEERRAATTUURREE  FFRRAANNCCAAIISSEE  ----                                        
                                                                                                                                    
  11--    LLIITTTTEERRAATTUURREE  FFRRAANNCCAAIISSEE  

22--    LLIITTTTEERRAATTUURREE  DDUU  MMAAGGHHRREEBB  EETT  DDEE  TTIIEERRSS  MMOONNDDEE  

33--    LLAA  RREETTOORRIIQQUUEE  

44--  DDIISSCCOOUURRSS  LLIITTTTEERRAAIIRREE  

1010  

----  LLAANNGGUUEE  EETT  LLIITTTTEERRAATTUURREE  AANNGGLLAAIISSEE                                                          
  11--  LLIITTTTEERRAATTUURREE  AAMMEERRIICCAAIINNEE    

  22--    LLIITTTTEERRAATTUURREE  AANNGGLLAAIISSEE  

  33--  CCIIVVIILLIISSAATTIIOONN  AAMMEERRIICCAAIINNEE  

44--    CCIIVVIILLIISSAATTIIOONN    BBRRIITTAANNIIQQUUEE  

55--    DDIIDDAACCTTIIQQUUEE  DDEESS  LLAANNGGUUEESS  EETTRRAANNGGEERREESS  

  66--    LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  ––  SSCCIIEENNCCEESS  DDUU  LLAANNGGAAGGEE  
  77--    PPSSYYCCHHOOPPEEDDAAGGOOGGIIEE  

1155  

                        ا�رطوفونياا�رطوفونيا    ----

ـ أرطوفونيا ـ أرطوفونيا   11     
أرطوفونيا                 أرطوفونيا                   --  22   

أرطوفونيا               أرطوفونيا                 --  33   

0011  

                                        النفسالنفسعلم علم   ----

    ـ المدرسيـ المدرسي  11  
برامج تربوية              برامج تربوية                --  22   

علم النفس ا8جتماععلم النفس ا8جتماع  --  33     

0101  

علم النفس علم النفس   ----   

ـ العيادي      ـ العيادي        11     
ـ الصدمة النفسية            ـ الصدمة النفسية              22   

ـ  الضغط النفسي       ـ  الضغط النفسي         33     

0011  

      علم النفسعلم النفس  ----

ـ التنظيم والعملـ التنظيم والعمل  11   
      موارد بشرية         موارد بشرية           ––  22

ـ  تنمية وتسيير           ـ  تنمية وتسيير             33   

0101  

علوم التربية علوم التربية   ----   

ـ إدارة تربويةـ إدارة تربوية  11   
ـ إرشاد وتوجيه              ـ إرشاد وتوجيه                22   

المناھجالمناھج    --  33       

  

0101  



    ا(ثــــارا(ثــــار    ----

ـ ما قبل التاريخـ ما قبل التاريخ  11     

ـ الباليتولوجيا               ـ الباليتولوجيا                 22   

ـ  اEثار القياسيةـ  اEثار القياسية  33     

0101  

    ا(ثــــارا(ثــــار  ----

ـ قديمةـ قديمة  11   
ـ آثار ك=سيكية            ـ آثار ك=سيكية              22   

العمران القديمالعمران القديم  ––  33   

0101  

    ا(ثــــارا(ثــــار  ----

ـ إس=ميةـ إس=مية  11   
ـ العمارة                      ـ العمارة                        22   

ـ المسكوكاتـ المسكوكات  33     

0101  

    ا(ثــــارا(ثــــار  ----

                                        تــراثتــراثـ ـ   11
ـ آثار وساحـة                  ـ آثار وساحـة                    22   

ـ دراسات أثريةـ دراسات أثرية  33     

0101  

    فـلـسـفــةفـلـسـفــة  ----

ـ فلسفة عامةـ فلسفة عامة  11   

                                        ـ منطق رمزيـ منطق رمزي  22

ـ فلسفة القيمـ فلسفة القيم  33     
  ـ فلسفة العلومـ فلسفة العلوم  44  

0202  

فـلـسـفــةفـلـسـفــة  ----   

ـ فلسفة وسيطةـ فلسفة وسيطة  11   

                                  ـ ديانة مسيحية   ـ ديانة مسيحية     22

فلسفة ا#خ=قفلسفة ا#خ=ق  ––  33   
فلسفة مقارنةفلسفة مقارنة  ––  44     

  

0101  

علوم ف*حية   علوم ف*حية     ----   

علم التربةعلم التربة ـ ـ  11   
ـ استص=ح التربة            ـ استص=ح التربة              22   

ـ علم خرائط التربةـ علم خرائط التربة  33   

0101  

علوم ف*حيةعلوم ف*حية  ----   

حماية النباتاتحماية النباتات  ––  11   
أمراض النباتات           أمراض النباتات             ––  22   

صحة النباتاتصحة النباتات  ––  33   

  

0101  

بيوكيمياءبيوكيمياء  ----   

علم المناعة                           علم المناعة                            ـ ـ  11     
ـ علم المناعة التطبيقي          ـ علم المناعة التطبيقي            22   

ـ علم المناعة الجزئيـ علم المناعة الجزئي  33     

0101  

    البيئة و البيولوجيا النباتيةالبيئة و البيولوجيا النباتية  ----
        كيمياء نباتيةكيمياء نباتية  ــ  11    

0101  

    البيئة و البيولوجيا النباتيةالبيئة و البيولوجيا النباتية  ----
بيئة ومحيط                    بيئة ومحيط                      ــ  11   

إيكوفيزيولوجيا           إيكوفيزيولوجيا             --  22     

0101  

    البيئة و البيولوجيا النباتيةالبيئة و البيولوجيا النباتية  ----
فيزيولوجيا النبات              فيزيولوجيا النبات                ــ  11   

    تثمين النباتاتتثمين النباتات  ––  22  

0101  



إلكـتـرونيـكإلكـتـرونيـك  ----   

                                                                                                                ـ إتصا8تـ إتصا8ت  11  

مراقـبـة                      مراقـبـة                        ––  22     

أجھـزة إلكترونيةأجھـزة إلكترونية  ––  33     

0202  

    ھندسة الطرائقھندسة الطرائق  ----

ھندسة مبلورات               ھندسة مبلورات                 ـ ـ   11   

ھندسة إلكتروكيميائية ھندسة إلكتروكيميائية   ––  22   

            ھندسة كيميائيةھندسة كيميائية  --  33

                              ھندسة صيد8نيةھندسة صيد8نية  ––  44

0303  

    فـنــون جـمـيلـــةفـنــون جـمـيلـــة  ----
                              فنـون تخطيطيـةفنـون تخطيطيـةـ ـ   11

نـحــتنـحــتـ ـ   22     

0066  

حـقـوق  حـقـوق    ----   
                                                                                ))متخرج من كليات الحقوق متخرج من كليات الحقوق ( (                             قانون ا#عمالقانون ا#عمال    --  11

0303  

    حـقـوقحـقـوق  ----

              عقود ومسؤولية عقود ومسؤولية   --  11
علوم جنائية   علوم جنائية   ـ ـ   22   

))متخرج من كليات الحقوق متخرج من كليات الحقوق ( (   ع=قات دولية وقانون المنظمات الدولية ع=قات دولية وقانون المنظمات الدولية ـ ـ   33     

0404  

حـقـوق   حـقـوق     ----   
))متخرج من كليات الحقوق متخرج من كليات الحقوق ( ( ـ قانون إداري وإدارة عامة    ـ قانون إداري وإدارة عامة      11   

0101  

    العلوم السياسيةالعلوم السياسية  ----
    تنظيمات سياسية   تنظيمات سياسية       --  11

ع=قات دولية ع=قات دولية   --  22   

0404  

  
    تـكـويـن مـلـفتـكـويـن مـلـف  الـتـرشــحالـتـرشــح

 

.طلب المشاركة في المسابقة  --                   
.نسخة مطابقة لKصل من الشھادة المطلوبة --           

).بالنسبة للشھادات المتحصل عليھا في الخارج (  نسخة مطابقة لKصل من شھادة المعادلة --           
.الخدمة الوطنية من شھادة تثبيت الوضعية إزاءنسخة مطابقة لKصل  --           
.نسخة مطابقة لKصل من محضر مناقشة الماجستير --           
.نسخة مطابقة لKصل من شھادة الماجستير بالنسبة للحاصلين على شھادة الدكتوراه --           
.شھادة المي=د ا#صلية --           
.للحالة المدنية ةبطاق --           
.شھادة الجنسية --           
.أشھر 03شھادة السوابق العدلية 8 يتعدى تاريخ استخراجھا  --           
). مسلمة من طرف طبيب مختص طب عام و أمراض صدرية( شھادتان طبيتان  --           
.صورتان شمسيتان --           

ةنسخ مصادق عليھا من شھادات التسجيل في الدكتوراه مسلمة من طرف نائب مدير الجامع --           
للتكوين العالي في ما بعد التدرج و التأھيل الجامعي و البحث العلمي، أو نائب مدير المركز               
الجامعي المكلف بالتكوين في ما بعد التدرج أو نائب مدير المدرسة الوطنية المكلف بالتكوين              

.   في ما بعد التدرج و ھذا حسب الحالة               



         --  شھادات عمل إن وجدت في الرتبة مسلمة من طرف مسؤول المؤسسة ( مدير الجامعة، 
... ).عميدالكلية، مدير المدرسة الوطنية، مدير المعھد إلخ             

  .بالنسبة للمنشورات الدولية (Part àTiré) نسخة من المجلة أو --          
.نسخة أصلية من المجلة بالنسبة للمنشورات الوطنية --           
.نسخة من شھادة المشاركة في الملتقيات الوطنية مرفقة بالمداخلة --           
  ).  C.V( بيان السيرة الذاتية مفصلة قدر ا9مكان   --         
رخصة المشاركة في المسابقة مع التعھد با8ستقالة بالنسبة للموظفين الموجودين في حالة  --         
.نشاط  

).ابن أو ابنة شھيد ( شھادة ذوو حقوق الشھيد  --           
المعاقون الذين لھم القدرة على أداء ( ا#صناف ذات ا8حتياجات الخاصة شھادة أو بطاقة  --         
).بالرتبة المراد ا8لتحاق بھا  مرتبطةال المھام  

     

  
  يتم تقييم وانتقاء المترشحين على ضوء المعايير ا(تيةيتم تقييم وانتقاء المترشحين على ضوء المعايير ا(تية::

 
 – 00.00(الرتبة المراد ا8لتحاق لھا تطلبات مع مالمترشح شعبة اختصاص تكوين ـ م=ءمة         

05.00 (  .  
  .  ) 05.00 – 00.00(التكوين المكمل للشھادة المطلوبة في نفس التخصص ـ          

.  ) 02.00 – 00.00(ـ ا#شغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصه            
.  ) 04.00 – 00.00(المكتسبة من طرف المترشح ـ الخبـرة المھنيـة            
.  ) 04.00 – 00.00(المقابلة مع لجنة ا8نتقاء ـ            

 

 

 طـرق الطعنعن

يمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة على أساس الشھادات المذكورة سالفا أن           
أيام عمل قبل التاريخ ) 10(لدى مدير جامعة فرحات عباس سطيف، في أجل أقصاه عشرة  طعنا يقدم 

   ).المقابلة ( ;جراء المسابقة  المقرر
 

 

 

 

 تشكيلة لجنة ا>نتقاء
 

.  رئيسا.................................................... سلطة التي لھا ص=حيات التعيين الـ           
    .عضوا........................ ـ عضوين ينتميين إلى رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابقة          

 

 

 



 تشكيلة لجنة القبول النھائي

 
. رئيسا .................السلطة التي لھا ص=حيات التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداھماـ           

. عضوا ...........ممثل منتخب عن اللجنة ا9دارية المتساوية ا#عضاء المختصة إزاء الرتبة ـ            
.عضوا....................................................................ـ عضو من لجنة ا8نتقاء            

 

 

 مكان إجراء المسابقة
 

  .تجرى المقابلة على مستوى الكليات والمعاھد المعنية بالتخصصات المفتوحة في ھذه المسابقة        
  

 

 تودع الملفات تودع الملفات ببكلية كلية الحقوق  والعلوم السياسيةوالعلوم السياسية

   جامعة فرحات عباس سطيف ـ الباز ــ

  

  

ابتـداء من  عمل  ) 15(  بخمسة عشر يوما الشھادةحدد اختتام التسجي=ت في المسابقة على أساس  -- 
. أول إشھار في الجرائد الوطنيةتاريـخ   

.يعتبر مرفوض كل ملف يرسل عن طريق البريد --   
.كل صورة طبق ا#صل يجب أن تكون مصادق عليھا من طرف الجھات المختصة --   
. لف 8 تقبل أي وثيقة مكملة لهبعد إيداع الم --   

  

  


