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 وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمـي

 02باغين سطيف  جامعة محمد لمين د

 األمانة العامة

 المديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين

 02جامعة محمد لمين دباغين سطيف   تعلن

 سم "ب"حسب التخصصات التالية : أساتذة مساعدين ق عن توظيف

 التخصصات حسب األولوية الشروط المطلوبة كيفيات التوظيف الرتبة
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مسابقة على 
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 توظيف

أساس  على

 الشهادة:

 

حائزين على من بين ال

 شهادة الماجستير

في إطار المرســـوم  

 254-98التنفيذي رقم 

 المؤرخ في

 ،1998أوت  17

بتقدير " قريب من 

 الحسن " على األقل

أو شهادة معترف  

 بمعادلتها

 

 

 

 

 

 

 ئزينمن بين الحا

على شهادة  دكتوراه 

 دكتوراهدولة أو شهادة 

 في العلوم 

أو شهادة معترف  

بمعادلتها

قسم اللغة و األدب اإلنجليزي

ت
غا

الل
و 

ب 
دا

آل
 ا
ية

كل
 

 أدب

 أدب أمريكي – 01

04
 أدب بريطاني – 02

 أدب مقارن – 03

 باقي التخصصات – 04

حضارة

 حضارة بريطانية – 01

04
 حضارة أمريكية – 02

 حضارة و أدب – 03

 باقي التخصصات – 04

وعلوم اللغة لسانيات

 علوم اللغة - 01

04
 تعليمية  - 02

 اللسانيات اإلجتماعية – 03

 باقي التخصصات – 04
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 النشاط البدني الرياضي التربوي

 نشاط بدني رياضي تربوي- -01

02
 نشاط بدني رياضي مدرسي --02

 نظرية و منهجية التربية--03
 البدنية و الرياضية       

 إدارة و تسيير رياضي--04

 تدريب رياضي

  تدريب رياضي--01

02
 تدريب رياضي نخبوي--02

 تحضير بدني--03

 التحضير النفسي الرياضي--04

 إعالن توظيف



.../... 

 تـكـويـن مـلـف الـتـرشــح
 و العنوان بالكامل بخط واضح طلب المشاركة في المسابقة مع  ذكر رقم الهاتف  --        

  dgfp.gov.dz موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية إستمارة معلومات ) يسحب النموذج من  --        

 (setif2.dz-univ  على   02جامعة محمد لمين دباغين  سطيف  أو موقع              
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المطلوبة. --        

 عليها في الخارج (.) بالنسبة للشهادات المتحصل  نسخة مطابقة لألصل من شهادة المعادلة --        

 .بطاقة التعريف الوطنية نسخة مطابقة لألصل من --         
 نسخة مطابقة لألصل من محضر مناقشة الماجستير. --        
 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الماجستير بالنسبة للحاصلين على شهادة الدكتوراه. --       

 (.  C.Vاإلمكان  )  بيان السيرة الذاتية مفصلة قدر --         
 من طرف نائب مدير الجامعة ممضيةمن شهادات التسجيل في الدكتوراه  نسخ  --        

 للتكوين العالي في ما بعد التدرج و التأهيل الجامعي و البحث العلمي، أو نائب مدير المركز             
 ما بعد التدرج أو نائب مدير المدرسة الوطنية المكلف بالتكوين الجامعي المكلف بالتكوين في            
    حسب الحالة  التدرج  أو عميد الكلية أو نائب عميد الكلية المكلف بما بعد في ما بعد التدرج             

  من طرف مسؤول المؤسسة ) مدير الجامعة، ممضيةشهادات عمل إن وجدت في الرتبة  --        

 الكلية، مدير المدرسة الوطنية، مدير المعهد إلخ... (. عميد           
 بالنسبة للمنشورات الدولية. Part ) ( Tiré àنسخة من المجلة أو --        
 نسخة أصلية من المجلة بالنسبة للمنشورات الوطنية. --        
 مرفقة بالمداخلة. و الدولية نسخة من شهادة المشاركة في الملتقيات الوطنية --        

 شهادة ذوي حقوق الشهيد ) ابن أو ابنة شهيد (. --        
 شهادة أو بطاقة األصناف ذات االحتياجات الخاصة ) المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام --        

 المرتبطة بالرتبة المراد االلتحاق بها (.            
 شهادة تثبيت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية. نسخة مطابقة لألصل من --        

 سارية المفعولشهادة السوابق العدلية  --        

 شهادتان طبيتان ) طب عام و أمراض صدرية مسلمة من طرف طبيب مختص (. --        
 في حالة نشاط رخصة المشاركة في المسابقة مع التعهد باالستقالة بالنسبة للموظفين الموجودين --         
 (بالطابع والعنوان الكامل   x   26  33ظرفان بريديان حجم كبير )   --         

 يتعين على المترشح الناجح نهائيا في المسابقة إتمام ملفه بالوثائق التالية:        
 شهادة الجنسية. --         
 .(12)رقم شهادة الميالد األصلية 02 --        
 للحالة المدنية. اتبطاق 03 --        
 صورتان شمسيتان. 02--         

 ملحقة رئاسة الجامعة  على مستوى تودع الملفات

 مقعد بيداغوجي  4000

 الهضاب ـ 02سطيف ـ محمد لمين دباغين جامعة
 من تاريـخ   عمل  ابتـداء (  يوما 15أساس الشهادة بخمسة عشر) * حدد اختتام التسجيالت في المسابقة على 

 23/05/2017أول إشهار في الجرائد الوطنية         

 * يعتبر مرفوض كل ملف يرسل عن طريق البريد.     

 * بعد إيداع الملف ال تقبل أي وثيقة مكملة له.     

 * يودع الملف من طرف المعني شخصيا.    

 * يعتبر مرفوض كل ملف ناقص أو خارج اآلجال    

 


