
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  
  

ـالن عـن تــوظـیفـإع  

ن نطینة  تعل ة قس تح  -3-جامع ن ف ھادة ع اس الش ى أس ابقة عل ف  مس م : للتوظی اعد قس تاذ مس ة أس " ب"رتب
  :حسب االختصاصات المذكورة في الجدول أدناه  2016بعنوان السنة المالیة 

نمط   الـــرتبة
  التخصص المطـلـوب  شـروط اإللتـحــاق  التـوظیف

عدد 
المناصب 
المـالیة 
  المفتـوحة

  مكان التعیین 
  شـروط

  أخــرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أستاذ مساعد  -
  " ب"قسم 

  

  

توظیف 
مباشر على  

أساس 
  الشھادة

  

  

مسابقة 
    على 
 أساس
  الشھادة

  

  

الحائزون على  -
شھادة دكتوراه 

دولة أو دكتوراه في 
العلوم  أو شھادة 
  .معترف بمعادلتھا 

  

الحائزون على  -
شھادة ماجستیر أو 

شھادة معترف 
  .بمعادلتھا

بین المناصب  من
المالیة المتبقیة من 

التوظیف المباشر 
في التخصصات 

  .المذكورة

یجب أن تكون  -
شھادة الماجستیر 
محصل علیھا في 

إطار المرسوم 
التنفیذي رقم 

المؤرخ  98/254
 17/8/1998 :في

 المعدل والمتمم أو
شھادة معترف 

" بمعادلتھا بتقدیر 
" قریب من الحسن

  .على األقل 

  

    . إنجلیزیة -

   .ھندسة المحیط  -

   .ھندسة كیمیائیة  -

  .فیزیاء  -

01  

01  

03  

01  

  

كلیة ھندسة 
  الطرائق 

  

  

  . تنظیم سیاسي وإداري : العلوم السیاسیة  -

  .سیاسات مقارنة : العلوم السیاسیة  -

  .والدیمقراطیة .الرشادة : العلوم السیاسیة  -

03  

01  

01  

  

  كلیة العلوم السیاسیة

  

  . تاریخ   -

   . لغة فرنسیة   -

  . لغة إنجلیزیة  -

  .ة نیعلوم قانو -

  .علم المكتبات  -

  .إعالم آلي  -

03  

02  

02  

01  

01  

02  

  

كلیة علوم اإلعالم 

والسمعي  لواالتصا

  .البصري

مشروع حضري أو المدن والمشروع  -

  .الحضاري 

  الھندسة المعماریة والسكن  -

  تسییر المشاریع والبناء  -

04  

  

01  

01  

كلیة الھندسة 

  المعماریة والتعمیر

  ).، سینما تشكیلیة فنون ( فنون   -

  .لغة فرنسیة  -

  .إشھار  -

02  

01  

01  

كلیة الفنون 
  والثقافة

  .تسییر المدن والحوكمة  -

  ).كل التخصصات (الھندسة المعماریة  -

  ).تھیئة إقلیمیة (  تھیئة عمرانیة -

  ) .مواد( ھندسة مدنیة  -

  ) .الري الحضري( الري  -

02  

01  

01  

01  

01  

  

  

  

معھد تسییر التقنیات 

  الحضریة 

  

  

-3-امعة قسنطینة ـــج  

امةـــــانة العــــاألم  

نـویــرعیة للمستخدمین والتكـریة الفـالمدی  
 



  ملف الترشح * 

  )مع توضیح الكلیة المراد الترشح بھا   ( طلب خطي للمشاركة في المسابقة  -

  .صور شمسیة   02 -

  .نسخة  عن  وثیقة التعریف الوطنیة  -

  .بریدیان معنونان حجم متوسط علیھما طابع بریدي  ظرفان  -

  .شھید إن وجدت ) ة(شھادة  ابن  - -

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

  ) .حسب الحالة ( و شھادة كفالة بطاقة عائلیة للحالة المدنیة  أ -

   .شھادة المعادلة إن وجدت + الشھادة  المطلوبة  نسخة عن  -

  ).للموظفین الموجودین في حالة خدمة ( التعھد باإلستقالة   رخصة المشاركة في المسابقة مع  -

 شھادات عمل تثبت الخبرة المھنیة  في التعلیم العالي قبل وبعد الحصول على الشھادة المطلوبة لإللتحاق بالرتبة -
   .-إن وجدت-المعنیة 

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

  .نسخة عن  شھادة التسجیل في الدكتوراه إن وجدت -

  .الغالف والفھرسیة أو الوطنیة تحتوي على نسخ عن  للمنشورات الدول -

  .  نص المداخلة مع مصادقة اللجنة العلمیةالدولیة أو الوطنیة تحتوي على  تنسخ عن  المداخال -

  : في حالة النجاح النھائي یتعین على المترشحین تكملة الملف بالوثائق التالیة 

  ).عامة وصدریة ( شھادتان طبیتان  -

  .المترشح تجاه الخدمة الوطنیة وثیقة تثبت وضعیة -

  .ساریة المفعول  3شھادة السوابق العدلیة رقم  -

  

، تودع  في الصحافة المكتوبةإبتداء من تاریخ صدور أول إعالن عمل   یوم 15حددت فترة التسجیالت بـ  *            
  -3الطب  بجامعة قسنطینة ، مكتب مفتوح على مستوى كلیة  المستخدمین األساتذةملفات الترشح  بالید لدى مصلحة 

 .المدینة الجامعیة  عین الباي 

 


