اجلــمهوريــة اجلــزائريـــــة الــدميقــراطية الشــعبيــة
وزارة التــعليــم العــالــي و البــحث العــلمي
جامعة قس نطينة 3صاحل بوبنيدر
مركز املسابقات والإمتحاانت
رمق الفاكس 031/78/61/13 :
الرمق 2019/ / :
اإىل الس يدات والسادة /مسؤويل تس يري املوارد البرشية
ابلإدارات واملؤسسات العمومية

املوضوع  :ف/ي حتديد رزانمة املسابقات والإمتحاانت املهنية بعنوان س نة 2019
املرجع  :القرار املؤرخ يف  29ربيع الثاين عام  1438املوافق  28يناير س نة 2017
القرار املؤرخ يف  14ذي القعدة عام  1438املوافق  06غشت س نة 2017
ابعتبار مؤسستنا مركزا مؤهال لإجراء ا إلختبارات والإمتحاانت املهنية وفقا للقرارين املذكورين يف املرجع أعاله،
ينظم مركز املسابقات والإمتحاانت جلامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة  3دورتني للمسابقات والاختبارات
والامتحاانت املهنية (دورة أكتوبر ( ) 2019ودورة ديسمرب .)2019
لاللتحاق ابلرتب املنمتية لسالك املامرسني الطبيني املتخصصني يف الصحة العمومية واملامرسني الطبيني العامني يف الصحة
العمومية واملامرسني الطبيني املفتشني يف الصحة العمومية.
و الالتحاق ابلرتب املنمتية للسالك التقنية اخلاصة ابلإدارة امللكفة ابلسكن والعمران لرتبة رئيس املهندسني للسكن
والعمران همندس رئييس للسكن والعمران ،همندس دوةل للسكن والعمران  ،رئيس مفتيش التعمري ،مفتش رئييس للتعمري ،
مفتش التعمري رئيس املهندسني املعامريني ،همندس معامري رئييس  ،همندس معامري.
مكونات الملف اإلداري للمسابقات واإلمتحانات المهنية :
 /1طلب رمسي موجه اإىل الس يد رئيس املركز (مدير اجلامعة)( ،يذكر فيه العنوان الربيدي رمق الهاتف والفاكس للمؤسسة املعنية).
 /2القرار املتضمن فتح املسابقة أو الإمتحان املهين للرتب املعنية ابلمتحان.
 /3الرأي الكتايب للمصاحل املعنية للوظيفة العمومية حول القرار أو املقرر املتضمن فتح املسابقة أو الإمتحان املهين
 /4اجلدول رمق  04من اخملطط الس نوي لتس يري املوارد البرشية لس نة  2018املصادق عليه.
 /5القامئة الإمسية للمرتحشني املسجلني لإجراء املسابقة أو الإمتحان املهين يذكر فهيا الرمق  ،الامس واللقب  ،اترخي امليالد والرتبـــــة
منجزة يف (

 ) Excelمع قرص .CD

 /6حمرض اجامتع اللجنة التقنية امللكفة ابدلراسة الولية مللفات املرتحشني( .حمرض اللجنة التقنية للمسابقة عىل أساس الاختبار أو
الامتحان املهين  +حمرض الاجامتع الاضايف للجنة اخلاصة امللكفة بدراسة الطعون اإن وجد ).
 /7الإشهار عن طريق الصحافة املكتوبة ( اجلرائد الوطنية ابللغة العربية واللغة الفرنس ية ) و عن طريق الإلصاق القانوين حسب
مس توى الرتبة املعنية ابملسابقة أو الإمتحان املهين.
 /8س تة ( )06نسخ من ا إلتفاقية حسب المنوذج امللحق لهذا الإعالن يف املوقع الرمسي للجامعة ممضات من طرف الإدارة املعنية.

http:// www.univ-constantine3.dz/

نشكرمك عىل اختيارمك جامعتنا لإجراء هذا الإمتحان ،تقبلوا أمسى عبارات التقدير والإحرتام.

إيداع الملفات  :تودع امللفات مبديرية جامعة قس نطينة  3صاحل بوبنيدر وتسمل ابليد اىل املديرية
الفرعية للمس تخدمني والتكوين من طرف ممثل املؤسسة املعنية خالل الفرتة:
 ادلورة الوىل ابتداء من اترخي  15سبمترب  2019اىل غايــــة اترخي  15أكتوبرر،2019 ادلورة الثانية ابتداء من اترخي  03نومفرب  2019اىل غايــــة اترخي  28نومفرب ، 2019كام أنه حدد برانمج تنظمي ادلورتني يف اجلدول أدانه:
السالك

دورة أوىل

دورة اثنية

السالك التقنية اخلاصة ابلإدارة
 3يومـي 18و 19أكتوبر2019
امللكفة ابلسكن والعمران

 3يومـي 13و 14ديسمرب2019

السالك اخلاصة بوزارة الصحة
 3يومـي 25و 26أكتوبر2019
والساكن وإاصالح املستشفيات

 3يومـي 06و 07ديسمرب2019

رئيس مركز االمتحان

