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 وزارة التــعليم العـالي والبـحث العـلمي

 

 
  1ف ــــاس سطيـــــات عبــــعة فرحــجام

   ـــــةـــــــــامــــــعـــاألمــــــــــــــانـــة الــ

 المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

عــــــــــالن توظــيــــــــــــــــف  إ 

 2018بعنوإن س نة   حمدد إملدة وابلتوقيت إلاكملغري يف إ طار عقد  همين عن طريق إختبار 

 منصب إلشغل
عدد إملناصب 

 إملفتوحة
 ماكن إلتعيني رشوط إلتوظيف
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(11) ا  منصب  

 يثبنت لياقة بدنية تامتىش مع إلنشاط إلوإجب ممارس ته إللوإيت إملرتحشات -

 

 (02) منصبان، مديرية إجلامعة -

 (01) وإحد ، منصبإلطبلكية  -

 (01) وإحد علوم إلطبيعة وإحلياة، منصبلكية  -

 (03) مناصب ةثالثدية و إلتجارية وعلوم إلتس يري لكية إلعلوم الاقتصا -

  (02منصبان ) لكية إلعلوم  -

 (01، منصب وإحد )معهد إلبرصايت و مياكنيك إدلقة -

  (01، منصب وإحد )معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إل رض -
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(40)  
 ن إذلين يثبتون لياقة بدنية تامتىش مع إلنشاط إلوإجب ممارس تهوإملرتحش -

 (01) وإحد لكية إلعلوم منصب -

 (02لكية إلتكنولوجيا ، منصبان ) -

 (01) وإحد منصب ،مديرية إجلامعة -

 حارس
 منصب وإحد

(10)  
 (01مديرية إجلامعة، منصب وإحد ) - وإجب ممارس تهن إذلين يثبتون لياقة بدنية تامتىش مع إلنشاط إلوإملرتحش -

وقاية من إلعون 

 إملس توى إل ول

 مناصب مخسة

(50)  

ن إذلين يثبتون مس توى إلس نة إل وىل من إلتعلمي إلثانوي وتكوينا يف وإملرتحش -

 إمليدإن أ و خربة همنية مدهتا س نة وإحدة عىل إل قل يف منصب شغل عون وقاية

 (01نصب وإحد )مديرية إجلامعة، م  -

 (01) وإحد علوم إلطبيعة وإحلياة، منصبلكية  -

 (03) مناصب ةثالث، لكية إلعلوم الاقتصادية و إلتجارية وعلوم إلتس يري -

سائق س يارإت من 

 إملس توى إل ول

 منصب وإحد

(10)  
 (01، منصب وإحد )لكية إلتكنولوجيا - إملرتحشون إحلائزون عىل رخصة إلس ياقة صنف "ب" -

امل همين من ع

 إملس توى إلثالث

 منصب وإحد

(10)  

إلكفاءة إملهنية أ و شهادة إلتكوين إملهين شهادة ن إذلين يثبتون وإملرتحش -

( س نوإت عىل إل قل يف نفس 05إملتخصص وخربة همنية مدهتا مخس )

 إلتخصص

 (01) منصب وإحد، لكية إلعلوم الاقتصادية و إلتجارية وعلوم إلتس يري -

 توي ملف إلرتحش عىل إلواثئق إلتالية:جيب أ ن ي 

 .مق إلهاتف و إلعنوإن إلاكمل للمرتحش مع حتديد إللكية إملرإد إملشاركة فهيارمع ذكر  طلب خطي للمشاركة .1

ة ـــــــع الالكرتوين للجامعــــــن إملوقـــأ و م www.dgfp.gov.dzة للوظيفة إلعمومية  ــــــع الالكرتوين للمديرية إلعامـــن إملوقــــمتل  من طرف إملرتحش )تسحب م إس امترة إملعلومات .2

setif.dz-www.univ .مرفقة بصورة مشس ية ) 

 .نسخة من بطاقة إلتعريف إلوطنية .3

  .إملطلوب لتكوييننسخة ل صل إلشهادة أ و إل جازة أ و إملس توى إدلرإيس أ و إ .4

 إلعمل إملرإد شغهل عند الاقتضاء ابلنس بة لرتبيت عون إلوقاية من إملس توى إل ول و عامل همين من إملس توى إلثالث شهادة معل تثبت إخلربة إملهنية إملكتس بة يف ختصص هل صةل مع منصب .5

 .سائق س يارإت من إملس توى إل ول نسخة طبق إل صل لرخصة إلس ياقة ابلنس بة لرتبة .6

 .رخصة إملشاركة مع تعهد ابلس تقاةل يف حاةل إلنجاح، ابلنس بة للمرتحشني إملوجودين يف حاةل نشاط .7

 .شهادة إحلاةل إلعائلية ابلنس بة للمرتحشني إملزتوجني .8

زإء إخلدمة إلوطنية .9  .نسخة من إلوثيقة إليت تثبت وضعية إملرتحش إ 

 .ل(، سارية إملفعو 03شهادة إلسوإبق إلعدلية )وثيقة رمق:  .10

 .شهاداتن طبيتان )طب عام وطب إل مرإض إلصدرية مسلمة من طرف طبيب خمتص( .11

 .بدقة ظرف بريدي كبري يمل إلطابع وعنوإن إملرتحش .12
قامة. .13  بطاقة إل 

 :يتعني عىل إملرتحشني إلناحجني هنائيا قبل تعييهنم إس تكامل ملفاهتم إل دإرية ابلواثئق إلتالية

 .( مشسيتان 02صوراتن ) .1

 د.شهادة ميال .2

                  

                          

 إملدير إلفرعي للمس تخدمني و إلتكوين                                                    

 .ييس إلبازابجملمع إلرئ  – 1تودع ملفات إلرتحش للمسابقة ابليد عىل مس توى قاعة إحملارضإت مولود قامس انيت بلقامس جلامعة فرحات عباس سطيف  ❖

عالن ا( يوم20) نيعرش ب حدد أ خر أ جل ل يدإع إمللفات  ❖  .إبتدإء من اترخي أ ول نرش لهذإ إل 

 تعترب مرفوضة لك إمللفات إلناقصة أ و إلوإردة عن طريق إلربيد أ و بعد إل جال إحملددة. ❖
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