الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و اليحث العلمي

جامعة  8مـاي  5491قالمة

قالمة في9852/88/94 :

إعـالن عـن توظيـف خارجـي
تعلن جامعة  8ماي  5491قالمة ،عن فتح مسابقات توظيف خارجي بعنوان سنة  7152في الرتب التالية:
الرتبة

المناصب
المالية

مساعد المكتبات
الجامعية

80

ملحق رئيسي
لإلدارة

05

عــون إدارة

02

نمط
التوظيف

الشهادة أو المؤهل المطلوب

مسابقة على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات أو شهادة تقني
سامي في التوثيق واألرشيف أو شهادة معترف بمعادلتها.
أساس الشهادة
شهادة تقني سامي أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التالية:
مسابقة على
أساس الشهادة التسيير العمومي – قانون األعمال – قانون العالقات االقتصادية الدولية –
التجارة الدولية – التسويق – تسيير الموارد البشرية – علم النفس.

مسابقة على
أساس الشهادة

شهادة مدرسية للسنة الثالثـة ثانـوي كاملـة.

الملف المطلوب:
 - 5طلب خطي يحمل رقم الهاتـف و العنوان السكني.
 - 7استمارة معلومات تمأل من طرف المترشح ( تسحب من الموقع االلكتروني للجامعة)www.univ-guelma.dz :
 - 3نسخة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية.
 - 9شهادة اإلقامـة بواليـة قالمـة .
 - 1صورتان شمسيتان تحمالن اإلسم و اللقب .
 - 6نسخة طبق األصل من الشهادة أو المؤهل أو المستوى الدراسي المطلوب.
 - 2نسخة طبق األصل لكشوف النقاط للمسار الدراسي.
 -8شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية ان وجدت ( .شهادات عمل القطاع الخاص يجب أن تكون مؤشر عليها او مرفقة
بشهادة االنتساب لهيئة الضمان االجتماعي)
 4ـ ترخيص بالمشاركة في المسابقة  +تعهد باالستقالة في حالة النجاح من المؤسسة المستخدمة (بالنسبة للموظفين).
 51ـ شهادة األول على الدفعة بالنسبة لخريجي مؤسسات التعليم العالي عند االقتضاء.

ترسل ملفات الترشيح عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار باإلستالم في أجل
أقصاه  51يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إعالن في الصحافة المكتوبة أو تاريخ اإللصاق بوكالة
التشغيل لوالية قالمة إلى العنوان التالي:
المديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين
جامعة  8ماي  5491قالمة
ص .ب985 .

ضرورة ذكر الرتبة المرغوب فيها على الظـرف الخارجـي.
((( ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت )))

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة  8مـاي  5491قالمة

قالمة في9852/88/94 :

إعـالن عـن توظيـف خارجـي
(أعوان متعاقدين)
تعلن جامعة  8ماي  5491قالمة ،عن فتح مسابقات توظيف خارجي بعنوان سنة  7152في الرتب التالية:
الرتبة

المناصب
المالية

نمط
التوظيف

عـون الوقايـة من المستـوى
17

85

إختبار مهني

عـون الوقايـة من المستـوى
15

85

إختبار مهني

سائق سيارة من المستوى 17
عامل مهني من المستوى 15
حارس

89
81
89

إختبار مهني
إختبار مهني
إختبار مهني

الشهادة أو المؤهل المطلوب
السنة الثالثة ثانوي كاملة :
+

شهادة تكوين بنجاح في الوقاية بمؤسسة
تكوين معتمدة ال تقل مدته عن شهرين (.)17
أو
خبرة مهنية في منصب عون وقاية مدتها
سنتان ( )89على األقل.
السنة االولى ثانوي كاملة :
+
شهادة تكوين بنجاح في الوقاية بمؤسسة
تكوين معتمدة ال تقل مدته عن شهرين (.)17
أو
خبرة مهنية في منصب عون وقاية مدتها
سنة ( )85على األقل.
رخصة سياقة وزن ثقيل أو نقل عمومي
لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته
لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته

المالحظة
ـ شهادات عمل
القطاع الخاص يجب
أن تكون مؤشر عليها
او مرفقة بشهادة
االنتساب لهيئة
الضمان االجتماعي
ـ إثبات الوضعية
إتجاه الخدمة الوطنية
(معفى لسبب طبي)
غير مقبولة

الملف المطلوب:
 5ـ طلب خطي يحمل رقم الهاتـف و العنوان السكني.
 - 7استمارة معلومات تمأل من طرف المترشح ( تسحب من الموقع االلكتروني للجامعة)www.univ-guelma.dz :
 - 3نسخة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية.
 - 9شهادة اإلقامـة بواليـة قالمـة .
 - 1صورتان شمسيتان تحمالن االسم و اللقب .
 6ـ شهادتان طبيتان (عامة  +صدرية).
 2ـ نسخة طبق األصل من الشهادة او المؤهل المطلوب.

ترسل ملفات الترشيح عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار باإلستالم في أجل
أقصاه  98يوم ابتداء من تاريخ اإللصاق بوكالة التشغيل لوالية قالمة إلى العنوان التالي:
المديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين
جامعة  8ماي  5491قالمة ص .ب985 .

ضرورة ذكر الرتبة المرغوب فيها على الظـرف الخارجـي
((( ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت )))

