الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة  8ماي  5491قالمة
إعالن عن مسابقات توظيف خارجي
تعلن جامعة قالمة عن مسابقة خارجية قصد توظيف سبع  70أساتذة مساعدين قسم "ب" بعنوان سنة  1750وفقا ألنماط التوظيف التالية:
عدد

الكلية

الشعبة

التخصص

كلية العلوم والتكنولوجيا

الهندسة المعمارية

كل التخصصات

71

علم النفس

علم النفس العيادي

75

علوم اإلعالم
واالتصال

كل التخصصات

71

كل التخصصات

75

كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية

فرنسية

المناصب

توظيف على أساس الشهادة:
الحاصلين على شهادة دكتوراه
الدولة أو الدكتوراه أو شهادة

معترف بمعادلتها في االختصاص
المطلوب.

مسابقة على أساس الشهادات:

الحاصلين على شهادة الماجستير
أو شهادة معترف بمعادلتها في

كلية اآلداب واللغات

إنجليزية

شروط التوظيف

كل التخصصات

75

االختصاص بتقدير "قريب من
الحسن" على األقل.

الملف المطلوب
طلب خطي للمشاركة في المسابقة  -نسخة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية  -نسخة طبق األصل من الشهادة العلمية المطلوبة
منشورات علمية وطنية و دولية ان وجدت  -شهادات عمل ان وجدت ممضاة من قبل السلطة التي لها صالحية التعيين,
شهادات التسجيل في الدكتوراه  -بطاقة معلومات تملئ من قبل المتر شح يتم تحميلها من خالل الموقع التاليwww.univ-guelma.dz :

معايير االنتقاء:
 مالئمة شعبة تكوين المترشحين مع متطلبات السلك أو الرتبة المفتوحة في المسابقة (من  7إلى  71نقاط) تكوين مكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص ( من  7إلى  71نقاط). األشغال والدراسات المنجزة من قبل المتر شح في مجال تخصصه (من  7إلى  71نقطة). الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المتر شح في التخصص( من  7إلى  79نقاط) -.نتائج المحادثة مع لجنة االنتقاء ( من  7إلى  79نقاط).في حالة تساوي المرشحين تلجأ اللجنة الى المقاييس التالية -:صفة ابن شهيد  -فئة ذوي االحتياجات الخاصة المؤهلين للشغل المنصب.
 -المتر شح األكبر سنا  -الوضعية العائلية.

طرق الطعن :يمكن المترشحين غير المقبولين في المشاركة في المسابقة تقديم طعن لدى مدير الجامعة قبل خمسة أيام على

األقل من تاريخ إجراء المسابقة.

يــودع الملف كامال في خالل  51يوم عمل ابتداء من تاريخ اإلشهار لدى العنوان التــالي:
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين /مصلحة األساتذة  /جامعة قالمة
مالحظة هامة :ال تقبل الملفات الواردة عبر البريد

