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 -1تعلن جامعة محمد الشريف مساعدية  -سوق أهراس -عن فـتـح مسابقة توظيف لسلك األساتذة للرتبة المبينة أدناه:
الرتبة

شروط
نمط
التوظيف االلتحاق

الشعبة
اإلعالم اآللي

توظيف
على
أساس
الشهادة

للحائزين على
دكتوراه دولة
أو شهادة
دكتوراه
في العلوم
أوشهادة
معترف
بمعادلتها

أو

المسابقة
على
أساس
الشهادة

عدد
المناصب

التخصص
 -اإلعالم اآللي

8

 -رياضيات تطبيقية

8

رياضيات
 إحصاء هياكلهندسة مدنية
 بناءات مدنية وصناعية علوم وهندسة السطوحتعدين
 فيزياء المادة المكثفة و الصلبة فيزياء المادة و اإلشعاعفيزياء
 فيزياء المواد و مركباتها كيمياء عضويةكيمياء
 كيمياء فيزيائية وتحليلية مالية المؤسسةأنظمة المعلومات و مراقبة التسييرعلوم التسيير
 إدارة األعمال و التنمية المستدامة محاسبةعلوم التجارية
 علم البيئة المائيعلوم بيولوجية
هيدرولوجية بحرية وقارية  -بيولوجيا الحيوان والمحيط

8
8
8
8
8
8
8
8
4
8
8
8
8
8
8

تخصص8
 علوم وتكنولوجيا الرياضة:تخصص4
 نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية: -نظرية ومنهجية النشاط البدني الرياضي والتربوي :تخصص3

أستاذ مساعد قسم ب

تربية بدنية ورياضية
للحائزين على
شهادة
الماجستير
أو شهادة معترف
بمعادلتها يجب
أن تكون شهادة
الماجستير
المحصل
عليها في إطار
المرسوم التنفيذي
رقم 452-89
المؤرخ في
8889/89/89
المعدل والمتمم)
بتقدير قريب
من الحسن
على األقل

العلوم البيطرية

 التدريب الرياضي النخبوي: العلوم البيوطبية الرياضية : اإلرشاد النفسي الرياضي: اإلعالم الرياضي التربوي: اإلعالم واالتصال الرياضي: إدارة وتسيير رياضي: -الرياضة والمحيط :

تخصص8
تخصص4
تخصص3
تخصص8
تخصص4
تخصص3
تخصص2

 إستعجاالت طبية و جراحية تغذية الحيوانات المجترة األمراض المعدية والتشخيص العالجي تسيير وصحة الحيوانات المجترة الصغيرة التشريح والتشريح المرضي النظافة و مراقبة المواد الغذائية ذات األصل الحيوانيتخصص8
 تحسين وراثي وتكاثر الحيواناتتخصص4
 -تحسين اإلنتاج الحيواني

4

8

8
8
8
8
8
8
8
8

أدب عام و مقارن أدب موازي أدب حديث ومعاصراللسانياتكل التخصصات
 ترجمة:كل التخصصات
 -انجليزية :

4
8
4
8
8
8

علوم قانونية وإدارية

 قانون دولي جنائي موارد بشرية -تربية

8
4
4

علم المكتبات

 علم المكتباتالمجموع

1

أدب
أدب عربي
لسانيات
ترجمة
انجليزية
علم اإلجتماع

23

يجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية:
 طلب خطي للمشاركة في المسابقة نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة. نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية  2 +صور شمسية استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة تملئ من طرف المترشح يجب أن تودع ملفات الترشيح في اجل أقصاه  11يوم عمل ابتدءا من تاريخ صدور أول إشهار للمسابقة في الجرائد الوطنية:بالمديرية الفرعية المستخدمين والتكوين جامعة محمد الشريف مساعدية
 مصـلـحة األســاتــذة -مالحظـة  :استمارة المعلومات متواجدة على الموقع اإللكتروني للجامعة www.univ-soukahras.dz
ال تأخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو الواردة خارج اآلجال

هـام

:لتأكيد المعلومات المطلوبة على االستمارة يجب إحضار الوثائق التالية مع الملف:

 وثيقة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية بطاقة السوابق العدلية شهادات العمل في الطور الجامعي (ممضية من طرف عميد الكلية أو مدراء المعاهد) شهادات التسجيل في الدكتوراه (صورة مطابقة لألصلية مصادق عليها) -مداخالت أو منشورات

 -نسخة من المداخالت او المنشورات (صورة مطابقة لألصلية مصادق عليها)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
نموذج رقم ()10
استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة على أساس
الشهادة لاللتحاق برتبة..................................:
إطار خاص باإلدارة المنظمة للمسابقة

جامعة محمد الشريف مساعدية – سوق أهراس.-
رقم التسجيل ..........:تاريخ التسجيل (إيداع الملف).....................................................:
-1المعلومات الشخصية

 اللقب.................................:اإلسم...................................................:















ابن(ة)................................:و.......................................................:
تاريخ االزدياد..................................................................................:
مكان االزدياد..................................................................................:
الجنسية........................................................................................:
عدد األوالد
ال
الوضعية العائلية :متزوج(ة) نعم
ال
هل لك صفة ذوي حقوق الشهيد :نعم
أذكر طبيعة اإلعاقة...............:
ال
هل أنت من ذوي االحتياجات الخاصة  :نعم
مكان اإلقامة  :البلدية........................................:الوالية............................:
العنوان.........................................................................................:
رقم الهاتف.....................................................................................:
عنوان البريد اإللكتروني........................................................................:
مسجل
مؤجل
معفى
الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية :مؤدي
مرجع الوثيقة  :الرقم ...............................:تاريخ اإلصدار...........................:
-2معلومات حول الشهادة (أو المؤهل) المتحصل عليه


-

تسمية الشهادة..................................................................................:
الشعبة......................................:التخصص.........................................:
تاريخ الحصول على الشهادة (أو المؤهل)...............................:رقم....................:
مدة التكوين للحصول على الشهادة..................:من......./..../....:إلى......../...../....:
المؤسسة المسلمة للشهادة........................................................................:

 أذكر المعلومات الخاصة بالشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة

-3معلومات حول المسار الدراسي

 تقدير الشهادة...................................................................................:
 الطالب األول ( ) majorفي الدفعة  :السنة الدراسية......... /................. :رقم
الوثيقة .............................................:
تاريخ اإلصدار........./......../.....:من قبل ............................... :

 معدل المسار الدراسي( كما هو مبين في كشوف النقاط السنوية أو السداسية )
معدل السداسي
السداسي األول

السنة

المعدل العام

المعدل السنوي

( مجموع معدل السنوات )

السداسي الثاني

1
2
3
4
5
6
7
8
عالمة مذكرة نهاية الدراسة إن لم تكن محسوبة في معدل السداسي األخير أو المعدل العام
-4معلومات حول التكوين المكمل للشهادة في نفس التخصص ( ان وجدت )
طبيعة
الشهادة

الشعبة

التخصص

المؤسسة
المسلمة
للشهادة

رقم
الشهادة

تاريخ
إصدار
الشهادة

مدة
التكوين
من

تاريخ الحصول على الشهادة أو
تاريخ التسجيل في الدكتوراه
إلى

اليوم

-1معلومات حول األشغال و الدراسات المنجزة( إن وجدت)

الشهر

السنة

طبيعة العمل أو الدراسة

المجلة أو الدورية المنشور بها

تاريخ النشر
اليوم

الشهر

التسمية

السنة

العدد

التاريخ

-6معلومات حول الخبرة المهنية( إن وجدت)

الفترة

الوظيفة أو
تسمية
اإلدارة أو المؤسسة المنصب
( الهيئة المستخدمة ) المشغول من

شهادة العمل أو عقد العمل

إلى

الرقم

سبب إنهاء
عالقة العمل

التاريخ

-7معلومات حول الوضعية المهنية الحالية ( بالنسبة للمترشحين العاملين )









تسمية الوظيفة أو الرتبة المشغولة عند تاريخ الترشح للمسابقة....................................:
تاريخ أول تعيين .............................................................................. :
تاريخ التعيين في الرتبة أو المنصب المشغول حاليا ............................................ :
الصنف ....................................................................................... :
الدرجة ........................................................................................ :
مرجع موافقة اإلدارة المستخدمة للمشاركة في المسابقة  :الرقم ................التاريخ ......... :
صفة السلطة صاحبة اإلمضاء ................................................................. :
 عنوان اإلدارة ............................................................................. :الهاتف..................:فاكس ....................... :البريد االلكتروني..................... :
أنـا الممضي أدناه أصرح بشرفي بصحة المعلومات المبينة في هذه الوثيقة و أتحمل كل تبعات

عدم صحة أو دقة المعلومات بما في ذلك إلغاء نجاحي في المسابقة .
إمضاء المعني
ـــــــــــــــــــــ



ال تؤخذ بعين االعتبار فترات العمل غير المصرح بها على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية

