اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيـة
وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمـي
جــامعة أم البواقي

إع ــالن عن توظيـف
تعلن جامعة أم البواقي عن فتح مسابقة للتوظيف -دورة اثنية  -للسنة املالية  2019يف رتبة أستاذ مساعد قسم "ب"

 /1توظيف مباشر على أساس الشهادة:

من بني املرتشحني احلائزين على شهادة دكتوراه دولة ،شهادة دكتوراه علوم ،شهادة دكتوراه ل .م .د أو شهادة معرتف مبعادلتها ابألولوية من بني املنـاصب
املفتوحة يف االختصاصات املذكورة أدانه.

 /2مسابقة على أساس الشهادة:
من بني املرتشحني احلائزين على شهادة املاجستري أو شهادة معرتف مبعادلتها بتقدير قريب من احلسن على األقل يف إطار املرسوم التنفيذي 254/98
املؤرخ يف  17أوت  1998من بني املناصب املالية املتبقية من التوظيف املباشر يف االختصاصات املذكورة أدانه:
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الواثئق املطلوبة يف ملف التوظيف








طلب خطي للمشاركة( مع حتديد رقم اهلاتف ،رقم فاكس.) ،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
بطاقة معلومات متآل من طرف املرتشح وتسحب من املصلحة املعنية (منوذج البطاقة ابملوقع اإللكرتوين للجامعة ) مرفقة بصورة مشسية
نسخة من املؤهل العلمي املطلوب.
نسخة من شهادات العمل عند االقتضاء تثبت اخلربة املهنية املكتسبة من طرف املرتشح يف التخصص (قبل وبعد احلصول على املؤهل العلمي املطلوب).
منشورات أو مداخالت وطنية ودولية في نفس التخصص مرفقة بنص املداخلة إن وجدت.
شهادات التسجيل يف الدكتوراه علوم إن وجدت (حلاملي شهادة املاجستري).

 بطاقة مدنية للحالة العائلية ابلنسبة املرت شح املتزوج






ترخيص ابملشاركة يف املسابقة للسنة املالية 2019من السلطة اليت هلا صالحية التعيني مع التعهد ابالستقالة يف حالة النجاح ابلنسبة للمرتشحني العاملني .
السرية الذاتية.
شهادة العضوية يف جيش التحرير الوطين أو املنظمة الوطنية جلبهة التحرير أو ابن أو أرملة شهيد عند االقتضاء.
ظرفان بريداين معنوانن عليهما طابعني بريديني

معايري اإلنتقاء يف املسابقة على أساس الشهادة لإللتحاق ابلرتبة املذكورة أعاله :

/ 1مالئمة مؤهالت تكوين المترشح مع متطلبات الرتبة المطلوبة في المسابقة
 /2تكوين مستوى أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبين للمشاركة في المسابقة
/ 3األعمال والدراسات المنجزة عند اإلقتضاء
 /4الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص
/ 5نتائج المقابلة مع لجنة اإلنتقاء
يتم الفصل بين المترشحين المتساويين في النقاط عند اإلعالن عن نتائج المسابقة على أساس الشهادة حسب األولوية التالية :





ذوو حقوق الشهيد (ابن أوابنتة شهيد)
األصناف ذات اإلحتياجات الخاصة ( المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد اإللتحاق بها)
سن المترشح ( األولوية لألكبر سنا )
الوظعية العائلية للمترشح المتزوج(له أوالد ،متزوج بدون أوالد  ،متكفل بعائلة ،أعزب)

 طرق الطعن
يمكن للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة تقديم طعن لدى مدير الجامعة وعليه البت في الطعن في أجل أقصاه
( )05أيام عمل قبل تاريخ إجراء المسابقة
 مكان إجراء المقابلة
تجرى المسابقة ( المقابلة) بالجامعة
يتعين على المترشحين الناجحين نهائيا قبل تعيينهم في الرتبة لها إستكمال ملفاتهم اإلدارية بالوثائق التالية
 نسخة مصادق عليها من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية
 شهادة السوابق العدلية رقم  03سارية المفعول
 شهادة الميالد رقم 13
 الشهادتان الطبيتان (عامة وصدرية )
 04 صور شمسية

 تودع ملفات الرتشح من طرف املعين شخصيا ابملكان التايل  :مصلحة املوظفني اساتذة ابإلدارة املركزية
 -الطابق الثالث  -جامعة أم البواقي .

يفتح سجل الرتشح ملدة  15يوما عمل إبتداء من أول صدور لإلعالن يف اجلريدة اليومية وذلك يوم 2019/12/02
مالحظة :على املرتشحني اإلطالع الزاميا على كافة مراحل عملية التوظيف واليت يعلن عنها يف املوقع اإللكرتوين للجامعة www.univ-oeb-dz

