الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة دمحم الصديق بن يحيى  -جيجل

إعالن عن توظيف
تعلن جامعة جيجل دمحم الصديق بن يحيى  -جيجل عن فتح مسابقة للتوظيف في الرتبة المبينة أدناه:

أستاذ مساعد قسم " ب"

توظيف على أساس الشهادة
أو
مسابقة على أساس الشهادة

علم اإلجتمقع
علوم اإلعالم و اإلتصقل
علم النفس و علوم
التربية و األرطفونيق
علوم إقتصقدية

علوم التسيير

10

علم اإلجتماع الريفي

10

الدراسات القانونية و اإلعالمية
علوم التربية

10
10

 مالية دولية إقتصاد الخدمات و تنمية األقاليم تحليل إقتصادي و إستشراف إحصاء و إقتصاد تطبيقي إدارة مالية إدارة األعمال و تنمية مستدامة تسيير الموارد البشرية -مناجمنت المنظمات

( ت )10

(ت )11
(ت )10

11

(ت )10
( ت) 10
(ت)11
( ت)10

11

( ت) 10

لغة فرنسية

كل التخصصات

10

لغة إنجليزية

كل التخصصات

10

الري

كل التخصصات

10

اإللكترونيك

إتصاالت

10

هندسة ميكقنيكية

بناء ميكانيكي

11

علوم البار

بيئة ساحلية

10

بيوكيمياء و بيولوجيا جزيئية

11

علم السموم الجزيئي

10

بيولوجيق

كيميقء
ريقضيقت

 الكيمياء الفيزيائية -الكيمياء الكهربائية

(ت )10
( ت)11

 إحتماالت و إحصاء ( ت )10 -رياضيات و تطبيقاتها ( ت )11

11

10

10

جقمعـة دمحم الصديق بن يايى -جيجـــــل

 الحائزين على شهادة دكتوراه دولة أو دكتوراه علوم أو شهادة معترف بمعادلتها الحائزين على شهادة ماجستيرالمتحصل عليها في إطار المرسوم التنفيذي رقم  452-89المؤرخ في  7889/89/71 :المعدلو المتمم أو شهادة معترف بمعادلتها بتقدير قريب من الحسن على األقل

الميدان /الشعبة

التخصص
علم إجتماع التربية

بالنسبة لتخصص رياضيات و تطبيقاتها ينبغي أن تكون شهادة التدرج في الجبر

الرتبة

نمط
التوظيف

شروط
اإللتاق

التخصص المطلوب

عدد
توزيع
المنقصب المنقصب

مكقن
التعيين

شروط
أخرى

*يجب أن ياتوي ملف الترشح على الوثقئق التقلية
 طلب خطي للمشاركة يف املسابقـة ( ضرورة حتديد :التخصص املرغوب فيه  +رقم اهلاتف  +ذكر العنوان الشخصي بدقة  +الربيد اإللكرتوين ) إستمارة املعلومات للمشاركة يف املسابقة متلئ من طرف املرتشح حتمل من موقع املديرية العامة للوظيف العمومي ()www.dgfp.gov.dz نسخة من وثيقة التعريف الوطنية . نسخة من الشهادة أو املؤهل املطلوب شهادات العمل اخلاصة بالتدريس يف اجلامعة ممضاة من طرف مدير اجلامعة أو عميد الكلية أو مدير املعهد األشاا و الدراسات املنجزة ( املداخالت و املناشري الوطنية و الدولية ) إن وجدت. شهادات التسجيل يف الدكتوراه إن وجدت. ظرفان بريديان حيمالن طابع بريدي و عنوان املرتشح (واحد من احلجم الكبري و اآلخر من احلجم الصاري ). بالنسبة للمرتشحني املوظفني  :ضرورة إرفاق ترخيص باملشاركة حيمل موافقة السلطة اليت هلا صالحية التعيني  +إلتزام صريح باإلستقالة يف حالة النجاح يف املسابقة* يتعني على املرتشحني الناجحني هنائيا يف املسابقة إمتام ملفاهتم بالوثائق التالية :

 نسخة طبق األصل من وثيقة إثبات الوضعية إجتاه اخلدمة الوطنية شهادة السوابق العدلية ( الصحيفة رقم  ) 80سارية املفعو – نسخة أصلية – شهادة امليالد  +شهادة اجلنسية اجلزائرية – نسخة أصلية  + -شهادة عائلية عند اإلقتضاء  +شهادتان طبيتان ( طب عام  +أمراض صدرية )* تودع ملفات الرتشح لدى املديرية الفرعية للمستخدمني و التكوين جلامعة حممد الصديق بن حيىي  -جيجل خالل ( )01يوم عمل
إبتداءا من تاريخ أول نشر هلذا اإلعالن يف اجلرائد الوطنية

مالحظة  :ال تؤخد بعين اإلعتبار الملفات الناقصة أو التخصصات غير المطلوبة أو الملفات التي ترد عن طريق البريد



أول إعالن بالجرائد الوطنية 1102/10/10 :

 تاريخ آخر أجل إليداع الملفات 1102/10/10 :

