
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

  -1-ـــــفـــــــيــسـطفــــــرحـــات عـبــاس ة ـــــــــــــعـــجـام

  ـة الــــعـــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــة ـــاألمــــــــانــــــ

 والتكوينالمديرية الفرعية للمستخدمين 

  إعــــــــــالن توظــيــــــــــــــــف 

  منصب الشغل
عدد 

  المناصب
  شروط التوظيف

نمط 

  التوظيف
  مكان التعيين

 02   حفظ البياناتعون  

لحائزين على شهادة الكفاءة المهنية لعون من ضمن المترشحين ا -   

  حفظ البيانات أو شهادة معادلة لها.

باإلضافة إلى تكوين في اإلعالم  السنة األولى ثانوي كاملة شهادة -

) أشهر على األقل لدى مؤسسة خاصة للتكوين 06اآللي مدته ستة (

  المهني معتمدة.

  

  

على أساس   

  الشهادة

  

  كلية التكنولوجيا

 02   حفظ البياناتعون  

لحائزين على شهادة الكفاءة المهنية لعون من ضمن المترشحين ا -   

  البيانات أو شهادة معادلة لها.حفظ 

باإلضافة إلى تكوين في اإلعالم  شهادة السنة األولى ثانوي كاملة -   

  ) أشهر على األقل لدى مؤسسة خاصة للتكوين 06اآللي مدته ستة (

  .المهني معتمدة

  

  

  

  

  

  

  

على أساس 

  الشهادة

  

  

  

  

  

  

  

  

معهد الهندسة 

المعمارية و علوم 

  األرض

  

  

 01  كاتب

 .التحكم المهني في الكتابةشهادة  - 

شهادة السنة الثانية ثانوي كاملة باإلضافة إلى تكوين في المكتبية    -

) أشهر على األقل لدى مؤسسة خاصة للتكوين المهني 6مدته ستة (

  معتمدة.

 02  ملحق إدارة

) من الدراسة أو 2الذين أتموا بنجاح سنتين ( شهادة البكالوريا - 

 التكوين العاليين في الميادين و التخصصات اآلتية :

العلوم االقتصادية * العلوم المالية  العلوم القانونية واالدارية *  * 

*العلوم التجارية *علوم التسيير * العلوم السياسية و العالقات 

  الدولية *علم االجتماع * علم النفس *علوم االعالم واالتصال

  * العلوم االسالمية * التسيير العمومي * قانون األعمال

  الدولية *التسويق *  قانون العالقات االقتصادية الدولية * التجارة    



  

  تكوين الملف

  
 (يتضمن العنوان الكامل ورقم الهاتف) طلب خطي للمشاركة. 

 ،صورتان شمسيتان 

  تسحب من موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية إجباري مأل استمارة المعلومات)dgfp.gov.dz  أو على موقع الجامعةuniv-

sétif1.dz(. 

  الوطني.نسخة من وثيقة التعريف 

 .نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين 

  تثبت األقدمية المهنية للمترشح في االختصاص ،ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان شهادات العمل التي

 االجتماعي بالنسبة لألقدمية المكتسبة في القطاع الخاص.

   مدة العمل المؤداة فعليا من طرف المترشح في إطار جهازي اإلدماج المهني أو االجتماعي للشباب حاملي الشهادات، شهادة تثبت

  .وتوضح المنصب المشغول مرفوقة بنسخة من العقد

 .نسخة من شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية 

  الصالحية.) سارية  03مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( الوثيقة رقم 

 رخصة المشاركة في المسابقة مع تعهد باالستقالة بالنسبة للموظفين الموجودين في حالة نشاط. 

 شهادة عائلية أو شخصية للحالة المدنية. 

 .بطاقة اإلقامة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 ابتداء من تاريخ اإلعالن. عمل يوم 15 ـــــيحدد اختتام التسجيالت في المسابقة ب 

 .تعتبر مرفوضة: كل الملفات الناقصة أو الواردة بعد اآلجال المحددة 

  تودع ملفات الترشح للمسابقة من طرف المعني شخصيا على مستوى :   -   

  ( المعبودة ) -1-ت عباس سطيف افرح كلية التكنولوجيا يجامعة           

  المعمارية وعلوم األرض.معهد الهندسة بالنسبة  للمسابقة األخرى على مستوى أما     

      



  

  

  

  

 

 


