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  . 2015 سنة بعنوان" ب"أستاذ مـسـاعـد قسم  123يف عن توظ قسنطينة - جـامعة ا
خوة منتوري تعلن 

 "ب"أستاذ مساعد قسم تفتح المسابقة ، التوظيف على أساس الشھادات ل�لتحاق بسلك ا�ساتذة المساعدين رتبة        

  : على  للمترشحين الحائزين

  : توظيف على أساس الشھادة -1

  .أو شھادة معترف بمعادلتھا  دكتوراه شھادة  -

  : مسـابقـة على أساس الشھادة -2

المعدل  1998أوت  17المؤرخ في  254-98متحصل عليھا في إطار المرسوم التنفيذي رقم  ماجستيرشھادة  - 

  . بالنسبة للمناصب المتبقية على ا�قل ، أو شھادة معترف بمعادلتھا  قريب من الحسنوالمتمم وھذا بتقدير 

  .ابتداء من تاريخ أول إع;ن بالجرائد اليومية الوطنية  يوم 15يحدد تاريخ إيداع الملفات بـ  -

  .رئيس و عضوين : تتشكل لجنة إنتقاء المترشحين في المسابقة على أساس الشھادات من  -

  .رئيس و عضوين : تتشكل لجنة قبول المترشحين الناجحين في المسابقة من  -

  : تـكـويـن مـلـف الـمـتـرشـح

  .ركة في المسابقة مع تحديد القسم والكلية المراد الترشح بھا طلب بخط اليد للمشا -

  .السيرة الذاتية للمترشح  -

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -

  ) .إن وجدت ( شھادة إبن شھيد  -

  .شھادة إثبات أن المترشح من ذوي اDحتياجات الخاصة إن وجدت  -

  .شھادة الحالة العائلية أو شھادة الكفالة  -

  .إستمارة معلومات تمG من طرف المترشح تحمل من الموقع اFلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية  -

)publique.gov.dz-foction-www.concours أو  www.dgfp.gov.dz .(  

  .نسخة من المؤھل العلمي المطلوب  -

  . نسخة من شھادة الماجستير أو شھادة معادلة لھا بالنسبة للمترشحين الحاملين لشھادة الدكتوراه  -

  ).دكتوراه أو ماجستير ( نسخة من محضر المناقشة  -

  ) .إن وجدت(اق بالرتبة المعنية شھادات عمل تثبت الخبرة المھنية قبل وبعد الحصول على الشھادة المطلوبة ل;لتح -



  ) . إن وجدت ( شھادات تسجيل في الدكتوراه  -

 ) .تحتوي على  الغ;ف و الفھرس  ( نسخ عن المنشورات الدولية أو الوطنية  -

  ).تحتوي على نص المداخلة مع مصادقة اللجنة العلمية ( نسخ عن  المداخ;ت الدولية أو الوطنية - 

  :    المقبولين نھائًيا ، قبل تعيينھم استكمال الملف بالوثائق التاليةيتعين على المترشحين  •

  . 13شھادة مي;د رقم  -

  . سارية الص;حية  03شھادة السوابق العدلية رقم  -

  ) .  2014ديسمبر  31تكون سارية الص;حية على ا�قل إلى غاية (  وثيقة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية -

  ) .عامة  –صدرية ( يتان شھادتان طب -

رخصة من طرف السلطة التي تملك ص;حية التعيين للمشاركة في المسابقة تكون ممضاة من طرف المسؤول ( للموظفين فقط  -

   .) نسخة أصلية (  )النجاح  إلتزام باFستقالة في حالة+ ا�ول للمؤسسة 

  .شمسيتان ) 02(صورتان  -

  .لكل ظرف )  02( ونان وعليھما طابعان بريديان معن X 23 32ظرفان بريديان حجم  -

 :  مـكـان إيــداع مـلـفـات الـتـرشـح

  )         مكتب مفتوح على مستوى المكتبة المركزية ( مصلحة الموظفين ا�ساتذة : تودع ملفات الترشح بالــيــد لدى    

  www.umc.edu.dz.        قسنطينة طريق عين الباي  -جامعة اFخوة منتوري    

   : مـكـان إجــراء الـمـسـابـقـة

  .على مستوى كل كلية معنية بالتوظيف ) المقابلة ( تجرى المسابقة  -

  :"ب " مـعـاييـر ا;نـتقـاء ل:لتحـاق برتبة أسـتاذ مساعـد قسم 

ات و اFمتحانات      المحدد لكيفيات تنظيم المسابق 2012أفريل  25المؤرخ في  194-12طبقا للمرسوم التنفيذي رقم (  

المتعلق بمعايير  2011أفريل  28المؤرخ في  07والفحوص المھنية في المؤسسات واFدارات العمومية والمنشور رقم 

  ).اFنتقاء 

  :  طــرق الـطــعــن

     )08(تقديم طعن لدى مصلحة الموظفين ا�ساتذة بالبرج اFداري ، الطابق الثامن المقبولين يمكن للمترشحين غير  -

  .المقابلةعمل قبل التاريخ المحدد Fجراء أيام  ) 10 ( عشرةقسنطينة في أجل D يقل عن  -بجامعة اFخوة منتوري   
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 ـم=حظاتال

  لـوم التكنولوجياـع
  )منصًبا  30( 

 

 الھندسة الميكانيكية

 نيكيةالھندسة الميكا

 الطاقوية

 حسب ا>ولوية 02
 حرارة الموانع

 أنظمة الطاقة

 تجھيز طاقوي

 الھندسة الميكانيكية

 البناء الميكانيكي

 حسب ا>ولوية 02
 صناعة أو تصنيع ميكانيكي

 علم المعادن 

 الصيانة

 الھندسة الميكانيكية

 طيرانال

 حسب ا>ولوية 01
 دفع الطائرات

 مركبات الطائرات

 إلكترونيات الطائرات

 ا
لـكـــتـــرونـيـك

 ا
لـكـتـرونـيـك
 الشبكات المعلوماتية

 أنظمة وتكنولوجيا اFتصال حسب ا>ولوية 01

 اFع;م اQلي وأنظمة اFع;م

 ا
لـكـتـرونـيـك
 تحكم في ا�نظمةال

 أو ا�نظمة اQلية –ا�وتوماتيك  حسب ا>ولوية 02

 اFع;م اQلي الصناعي

 ا
لـكـتـرونـيـك
 معالجة اFشارة

 اFتصال حسب ا>ولوية 01

 اFلكترونيك

 إدارة ا>عـمـال
 إدارة ا�عمال

 التسويق حسب ا>ولوية 01

 رالتسيي
  03 إع;م آلي ا
عــ=م اBلــي

 ھـنـدسـة الــنــقــل

 ا>مـن الصـنـاعـي
 التحكم في ا�خطار 

 النظافة ا�من والبيئة حسب ا>ولوية 01

 الوقاية والبيئة

 الصـيـانة الصناعية

 الموثوقية

 حسب ا>ولوية 01
 الصيانة وا�من الصناعي

 لأمن التشغي
 الميكانيك المطبقة بالھندسة

 ھـنـدسية النـقـل

 اللوجستيك

 حسب ا>ولوية 01
 اFدارة

 نقل المحروقات

 نقل المواد الخطيرة

 ا
لـكـتـروتـقـنـي

 ا
لـكـتـروتـقـنـي

التمثيل والتحكم في طرائق تحويل الطاقة 
 الكھربائية

 تروتقنياFلك حسب ا>ولوية 02

 نمذجة وتحكم في اDQت الكھربائية

 اDQت الكھربائية

 ا
لـكـتـروتـقـنـي
 الشبكات الكھربائية

 حسب ا>ولوية 02
 الجھد العالي

الجـر الموجـه والدفع 
 الـكـھـربـائـي

 اQليات والتسخير

 صناعيةالشبكات الكھربائية والكھرباء ال حسب ا>ولوية 02

 تحويل الطاقة والطاقوية

 الھـنـدسـة الـمـدنية

  02 طوبوغرافيا طـوبـوغـرافـيا

 الـھـنـدسة الـمـدنية
 الخرسانة سابقة اFجھاد

 ھياكل فنية حسب ا>ولوية 01

 خرسانة مسلحة

  01 جيولوجيا جـيـولـوجـيـا

 الھـنـدسـة المدنـية
 اFنشاءات المعدنية

 ھياكل معدنية حسب ا>ولوية 01

 الھـنـدسـة المدنـية
 الجيوتقني

 حسب ا>ولوية 01
 ميكانيك التربة

  02 ھندسة معمارية ھـنـدسـة معـمارية



  الــعـلـوم الـدقـيـقـة
 )منصًبا  15( 

 الكيمياء

  01 كيمياء تحليلية  فيزيائية والمحيط

  01 الكيمياء النظرية

  03 كيمياء عضوية وكيمياء صيدDنية

 رياضياتال
  02 رياضيات

  03 إع;م آلي

 ياءزيفال

  02 علم المواد

  01 الفيزياء الطاقوية

  01 الفيزياء الطبية

  01 الفيزياء النظرية

عـلـوم الطبيعـة 
  والـحـيـاة

 )منصًبا  16( 

الـبـيـولـوجـيـا 
 الـتـطـبـيـقـيـة

 الـبـيـوتكنولـوجيا

 الكيمياء الحيوية ، البيوتكنولوجيا

 حسب ا>ولوية 06

 البيوتكنولوجيا والجينات النباتية
 الطرائق الحيوية والبيوتكنولوجيا وتطبيقات الفطريات

 البيوتكنولوجيا الميكروبية الجينات والمحيط

 البيولوجيا والصحة

 علم المناعة وا�ورام

 الـكـيـمـياء
 ھندسة الكيمياء

 يائيةالكيمياء التحليلية والفيز حسب ا>ولوية 02

  02 الفيزياء النظرية الـفـيـزيـاء
  01 الرياضيات الـريـاضـيات

 البيولوجيا التطبيقية
 البيولوجيا التطبيقية

 الكيمياء الحيوية التطبيقية حسب ا>ولوية 01

  01 أسس البيولوجية ل�نتاج النباتي بيولوجيا وفيسيولوجيا النبات
  02 بيولوجيا وفيسيولوجيا الخلية لوجيا الحيوانبيولوجيا وفيسيو

  01 أمراض ا�نظمة البيئية الغابية عـلـم الـبـيـئـة

عـلـوم ا>رض ، 
الجغرافيا والتھيئة 

  الـعـمـرانـية
  )مناصب  10( 

 

  02 التھيئة الحضرية التـھيئة الـعـمرانية التـھيئة العـمرانية

 ھــيـدرولـيـك التـھيئة العـمرانية
 الھيدروليك الحضرية

 الھيدروليك الريفي حسب ا>ولوية 01

 جـيـولـوجـيـا عــلــوم ا>رض
  01 جيولوجية المھندس

  01 ا�حواض الرسوبية –المجموعات الرسوبية 

عــلــوم الجـغـرافية 
 والطـوبـوغـرافـيـا

 التـقـنيات الفضائية
 علوم الجيوديزيا

 الجيوماتيك حسب ا>ولوية 02

 اFستشعار عن بعد

 الـريـاضـيـات
 علم اFحصاء

 التحليل حسب ا>ولوية 02

  01 اFع;م اQلي ا
عــ=م اBلـي

  الـحـقـوق
 )مناصب  10( 

 امـعـون الــانـقـال

  02 التنظيم اFقتصادي امـعـون الـانـقـال
  02 قانون العقوبات والعلوم الجنائية ـامعـون الـانـقـال

 الع;قات الدولية وقانون المنظمات الدولية ـامعـون الـانـقـال
 فضاءات وموارد  –القانون الدولي العام  حسب ا>ولوية 02

  02 قانون ا�عمال صالـقـانـون الـخـا اصـخـانون الـقـال

 الـقـانـون ا
داري انون ا
داريـقـال
 المؤسسات السياسية واFدارية

 حسب ا>ولوية 02
 اFدارة العامة وإقليمية القانون

  ـغـاتاBداب والل
 )منصـًبا  20( 

اBداب واللـغـة 
 ا
نـجـلـيـزيـة

اللـسـانيات واللـغـات 
 الـتـطـبـيـقـيـة

 اللسانيات التطبيقية

 دراسات اللغات التطبيقية حسب ا>ولوية 03

 اللسانيات والترجمة

 تعليمية اللغات ا>جنبية
 منھجية تعليم اFنقليزية بوصفھا لغة أجنبية

 إكتساب لغة أجنبية حسب ا>ولوية 04

الحضارات واBداب 
 سكسونيةا>نقلو

 الحضارة البريطانية وا�مريكية

 اQداب البريطانية وا�مريكية حسب ا>ولوية 02

 ا�دب باللغة اFنقليزية

اBداب واللـغـة 
 الـفـرنــســيــة

 اBداب
 دراسة النصوص ا�دبية

 دراسة النصوص الحضارة حسب ا>ولوية 02

 علوم اللسان
 اللسانيات

 التأويل/ الترجمة  حسب ا>ولوية 02

  02 إلى التعليميةمدخل  التعليمية

اBداب واللـغـة 
 الـــعـــربـــيـــة

 اBداب واللغة العربية

  01 اللغويات
  01 اللسانيات التطبيقية

  01 التعليمية
  01 لسانيات النص

  01 اQداب ا�جنبية وا�دب المقارن



مـعـھـد التغذية 
والـتـغـذي 

والتكنولـوجيات 
   الف=حية الغذائية

 )منصـبًا  12( 

 نولـوجـيا الغذائيةالتك التكنولوجيا الغذائية

 البيوكيمياء وتكنولوجيا الغذاء

 حسب ا>ولوية 04
 ھندسة صيدDنية

 ھندسة اFنزيمات

 ھندسة الطرائق

 البيوتـكـنـولوجيا  البيوتكنولوجيا 

 البيوتكنولوجيا الغذائية
 حسب ا>ولوية 02

 بيوكيمياء الجراثيم

  01 إقتصاد

  01 إنجليزية

 الــتــغــذيـة الــتـــغـــذيــة

 التغذية البشرية

 حسب ا>ولوية 04
 التغذية تطبيقية

 فيزيولوجيا التغذية 

 التغذية والبيوكيمياء العيادية

  معھد العلوم البيطرية
 )مناصـب  10( 

طب جراحة والتكاثر 
 الحيواني

طب جراحة والتكاثر 
 نيالحيوا

  02 طب الك;ب والجراحة
  01  الطب الباطني للمجترات

 ا
نـتـاج الحيوانـي ا
نتاج الحيواني
  02 علم التشريح والتشريح المرضي

  02 التغذية وتقنية تربية الحيوان

 بل العـياديما ق
  02 البيولوجيا التطبيقية البيولـوجيا التطبيـقية

  01 ( Bio Statistique )بيو إحصاء  الرياضيات

  123 الـــمـــجـــمـــوع

  
  : مـ=حـظـة ھـامـة

  

 .D يؤخذ بعين اDعتبارD يقبل وكل ملف يرد عن طريق البريد  •
 

  

  

  

  

  

  

  


