
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  
  

ـالن عـن تــوظـيفـإع  

ن نطينة  تعل ة قس تح  -3-جامع ن ف ھادة ع اس الش ى أس ابقة عل ف  مس م : للتوظي اعد قس تاذ مس ة أس " ب"رتب
  :حسب االختصاصات المذكورة في الجدول أدناه  2015بعنوان السنة المالية 
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  التـوظيف
  التخصص المطـلـوب  شـروط اإللتـحــاق
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أستاذ مساعد  -
  " ب"قسم 

  

  

توظيف 
مباشر على  

أساس 
  الشھادة

  

  

مسابقة على 
 أساس
  الشھادة

  

  

الحائزون على شھادة  -
دكتوراه دولة أو دكتوراه 

في العلوم  أو شھادة 
  .معترف بمعادلتھا 

  

الحائزون على شھادة  -
ماجستير أو شھادة معترف 

  .بمعادلتھا

بين المناصب المالية  من
المتبقية من التوظيف 

المباشر في التخصصات 
  .المذكورة

يجب أن تكون شھادة  -
الماجستير محصل عليھا 

في إطار المرسوم التنفيذي 
 :المؤرخ في 98/254رقم 
المعدل  17/8/1998

والمتمم أو شھادة معترف 
قريب " بمعادلتھا بتقدير 

  .على األقل " من الحسن

  

   كيميائية ھندسة  - 

  ھندسة صيدالنية  - 

  ھندسة البيئة  - 

  .فيزياء طاقوية  - 

  .إعالم آلي   - 

02  

02  

02  

01  

01  

  

كلية ھندسة الطرائق 
  الصيدالنية

  

  

  سياسات مقارنة: العلوم السياسية  - 

الرشادة : العلوم السياسية  - 

   والديمقراطية 

  القـــانون العــــام: الحـــــقوق  - 

  علوم التسيير: اإلقتصادية العلوم  - 

04  

01  

  

01  

01  

  

  كلية العلوم السياسية

  

  إعالم آلي   -

   علم المكتبات   - 

  التاريخ الحديث  - 

   واالتصالعلوم اإلعالم  - 

02  

02  

02  

02  

  

كلية علوم اإلعالم 

والسمعي  لواالتصا

  .البصري

المحافظة على  تإستراتيجيا - 

المحافظة على ، أو المعماري  التراث

   .التراث المعماري

  البيومناخية الھندسة المعمارية  - 

المدن  أومشروع حضري  - 

  .والمشروع الحضري 

02  

  

  

02  

02  

كلية الھندسة المعمارية 

  والتعمير

  ترجمة   - 

  إعالم آلي  - 

  )كل التخصصات ( الفنون التشكيلية  - 

01  

01  

04  

  كلية الفنون والثقافة

تھيئة وحوكمة : تھيئة عمرانية  - 

  .إقليمية 

دينامكية األوساط الفيزيائية  - 

  .واألخطار الطبيعية 

  .تھيئة عمرانية  - 

تسيير : تسيير المدن والتعمير  - 

  المدن والحوكمة 

السكن : الھندسة المعمارية - 

  .والمحيط العمراني 

01  

  

01  

  

01  

02  

  

02  

  

  

معھد تسيير التقنيات 

  الحضرية 

  

  

- 3- امعة قسنطينة ـــج  

امةـــــانة العــــاألم  

نـويــرعية للمستخدمين والتكـرية الفـالمدي  
 



  ملف الترشح * 

  )مع توضيح الكلية المراد الترشح بھا   ( طلب خطي للمشاركة في المسابقة  -

  .صور شمسية   02 -

  .وثيقة التعريف الوطنية عن  نسخة   -

  .ظرفان بريديان معنونان حجم متوسط عليھما طابع بريدي   -

  .شھيد إن وجدت ) ة(شھادة  ابن  - -

المعاقون الذين لھم القدرة على المھام (المعني من األصناف ذات االحتياجات الخاصة شھادة تثبت في حالة كان  -
  . بھا  قالمرتبطة بالرتبة المراد االلتحا

  ) .حسب الحالة ( بطاقة عائلية للحالة المدنية  أو شھادة كفالة  -

  .الشھادة  المطلوبة  عن نسخة  -

 العالي قبل وبعد الحصول على الشھادة المطلوبة لإللتحاق بالرتبة شھادات عمل تثبت الخبرة المھنية  في التعليم -
   .-إن وجدت-المعنية 

  .محضر المناقشة + كشف نقاط السنة األولى ماجستير عن  نسخة   -

  .شھادة التسجيل في الدكتوراه إن وجدت عن نسخة  -

  .للمنشورات الدولية أو الوطنية تحتوي على الغالف والفھرس عن نسخ  -

  . مع مصادقة اللجنة العلمية  الدولية أو الوطنية تحتوي على نص المداخلة تلمداخالا عن نسخ  -

  : في حالة النجاح النھائي يتعين على المترشحين تكملة الملف بالوثائق التالية 

  .شھادة ميالد  -

  ).عامة وصدرية ( شھادتان طبيتان  -

  .الوطنيةوثيقة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة  -

  .سارية المفعول  3شھادة السوابق العدلية رقم  -

  ).للموظفين الموجودين في حالة خدمة ( التعھد باإلستقالة    رخصة المشاركة في المسابقة مع -

  

، تودع  في الصحافة المكتوبةإبتداء من تاريخ صدور أول إعالن  يوم 15حددت فترة التسجيالت بـ  *            
- جامعة قسنطينة ب الطب ، مكتب مفتوح على مستوى كلية  المستخدمين األساتذةملفات الترشح  باليد لدى مصلحة 
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