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 1ت عباس سطيفاجامعة فرح

 األمـــــانـــة الــعـــامــــــــــــة
 رية الفرعية للمستخدمين والتكوينالمدي

عــــــــــالن توظــيــــــــــــــــف  إ 
 :يف إلـرتب إملبينة أ دانه 2019 لـتـوظـيــف إخلاريج بعنوإن س نةإعـن فـتـح مـسـابـقــات  1تعلن جـامعــة فرحات عباس سطيــف 

 

 جيب أ ن حيتوي ملف إلرتحش عىل إلواثئق إلتالية:

 إمس إللكية إملرإد إملشاركة فهيا. رضورة حتديدللمرتحش مع  وإلعنوإن إلاكمل، مع ذكر رمق إلهاتف طلب خطي للمشاركة .1

أ و من إملوقع إل لكرتوين  www.dgfp.gov.dzمن طرف إملرتحش )تسحب من إملوقع إل لكرتوين للمديرية إلعامة للوظيفة إلعمومية  علومات لمأ  إس امترة إمل .2

  (setif.dz-www.univللجامعة 

 .نسخة من بطاقة إلتعريف إلوطنية .3

 .نسخة من إملؤهل أ و إلشهادة إملطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار إلتكوين .4

زإء إخلدمة نسخة من إلوثيقة إليت تثبت وض  .5  .إلوطنيةعية إملرتحش إ 

دماج إملهين )إلواكةل إلوطنية للتشغيل أ و إلنشاط إل جامتعي( للش باب  .6 طار هجازي إل  حاميل شهادة تثبت مدة إلعمل إملؤدى من طرف إملرتحش يف إ 

ن وجدت  (؛إلشهادإت، مع توضيح إملنصب إملشغول مرفقة بنسخة من إلعقد، )إ 

ة يف إلقطاع شهادإت إلعمل إليت تثبت إل قدمية إملهنية للمرتحش يف الاختصاص، مؤرش علهيا من طرف هيئة إلضامن الاجامتعي ابلنس بة لأ قدمية إملكتس ب .7

ن وجدت  ؛(إخلاص، )إ 

 .(، سارية إملفعول03شهادة إلسوإبق إلعدلية )وثيقة رمق:  .8

 .يف حاةل إلنجاح، ابلنس بة للمرتحشني إملوجودين يف حاةل نشاط رخصة إملشاركة يف إملسابقة مع تعهد ابلس تقاةل .9

 .شهادة إحلاةل إلعائلية ابلنس بة للمرتحشني إملزتوجني .10

 

 

 

 

 إلرتبة
منط 

 إلتوظيف
 رشوط إلتوظيف

عدد 

 إملناصب 
 ماكن إلتعيني

رشوط 

 خرىأ  

ملحق 

 دإرةإل  

ـع
أ س

ىل 
ـــ

س 
ا

اد
شه

ل إ
ت

إ
 

إملرتحشون إحلائزون عىل شهادة باكلوراي إلتعلمي إلثانوي   -

( من إدلرإسة وإلتكوين 02وإذلين أ لموإ بنجاح س نتني )

إلقانونية  إلتالية: إلعلومإلعاليني يف إمليادين وإلتخصصات 

لوم إلتجارية إلع -إلعلوم إملالية  -إلعلوم الاقتصادية  -وإل دإرية 

عمل  -إلعلوم إلس ياس ية وإلعالقات إدلولية  -علوم إلتس يري  -

عالم وإلتصال  -عمل إلنفس  -الاجامتع  إلعلوم   -علوم إل 

قانون  -قانون إل عامل  -إلتس يري إلعمويم  –إل سالمية 

 إلتسويق   -إلتجارة إدلولية  –إلعالقات الاقتصادية إدلولية 

 منصبان 

(02) 

علوم وإلتجارية و إلعلوم الاقتصادية لكية   -

 (01، منصب وإحد )إلتس يري

 (01منصب وإحد ) ،مديرية إلـجامـعــة  -
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دإرة  عون إ 

 رئييس

شهادة إملرتحشون إحلائزون عىل شهادة باكلوراي إلتعلمي إلثانوي أ و  -

ف يف الامتحان إخلاص لدلخول إ ىل إجلامعة إملسلمة من طر  إلنجاح

 جامعة إلتكوين إملتوإصل

منصب 

وإحد 

(01) 

 (01منصب وإحد ) ،وإحلياةعلوم إلطبيعة لكية  -

دإرة  إملرتحشون إذلين يثبتون مس توى إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي اكمةل - عون إ 

أ ربعة 

مناصب 

(04) 

 (03ثالثة مناصب)، وإحلياةعلوم إلطبيعة لكية   -

 (01منصب وإحد ) ،لكية إلطب -

http://www.dgfp.gov.dz/
http://www.univ-setif.dz)؛


 

 حاق هبا(شهادة أ و بطاقة ذوي الاحتياجات إخلاصة )ابلنس بة لأ شخاص إملعاقني إذلين هلم إلقدرة عىل أ دإء إملهام إملرتبطة ابلرتبة إملرإد الالت .11

 .بدقة دي كبري حيمل إلطابع وعنوإن إملرتحشظرف بري .12

قامة. .13  بطاقة إل 

 

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

 ؛صدرية مسلمة من طرف طبيب خمتص(إلمرإ  طب إل  شهاداتن طبيتان )طب عام و  .1

 ؛مشسيتان (02صوراتن ) .2

 شهادة ميالد أ صلية؛ .3

-------------------------------------------------------------------- 

 ىل إلعنوإن إلتايل: ملفات إلرتحش ترسل شعار ابلس تالم( إ   عن طريق إلربيد إملضمون )رساةل موىص علهيا مع إ 
 1جـامـعـة فــرحـات عـبـاس سـطـيــف 

 ــــــةــــامـــــــة إلـــعــــــــــإل مــــــــــــانـــ

 نــإملديرية إلفرعية للمس تخدمني وإلتكوي

 سطيف 19137إجملمع إجلامعي إلباز، طريق إجلزإئر 

 

 ( عالن15حدد أ خر أ جل ل يدإع إمللفات خبمسة عرش  يف إجلرإئد إلوطنية؛ ( يوم معل إبتدإء من اترخي أ ول نرش لهذإ إل 

 حملددة.تعترب مرفوضة لك إمللفات إلناقصة أ و إلوإردة بعد إل جال إ 

 

 مـــــديــــــر إجلـــــامعة                                                                          

 

                                            إل س تاذ/ جنان عبد إجمليد                                                                                        
                                                          

 

 

 

 
 

 

 


