
 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمـي

   2سطيفمحمد لمين دباغين  جامعـة
  امةـــــــانة العــــاألم       

و التكوين المديرية الفرعية للمستخدمين  

 

عن فتح مسابقات للتوظيف في الرتب المبينة  أدناه: 2سطيف  محمد لمين دباغين تعلن جامعة  
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لحائزون على شهادة ليسانس في المرشحون ا
التعليم العالي أو شهادة معادلة لها  في الميادين 

، واإلداريةوالتخصصات اآلتية: العلوم القانونية 
العلوم االقتصادية، العلوم المالية،العلوم 

ير.علوم سياسية و عالقات التجارية،علوم لتسي
علم االجتماع ماعدا تخصص علم .دولية

 ،علم النفس تخصص العملاالجتماع التربوي 
علوم اإلعالم و االتصال ،العلوم .و التنظيم 

 .اإلسالمية  تخصص  شريعة  و قانون

التخصصات 
المطلوبة في 
 شروط االلتحاق
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(منصب20)  
 بمديرية الجامعة

 (منصب02)
 بكلية اآلداب واللغات

(منصبين22)  
ة بكلية العلوم اإلنساني

 واالجتماعية
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  مهندس دولة
 في اإلعالم اآللي

مهندس دولة أو شهادة  على الحائزون المرشحون
 شهادة ماستر في اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها.

 

 اإلعالم نظام
 ( SIQ) اآللي
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(مناصب20)  
 بمديرية الجامعة

  

مهندس دولة  
 في اإلحصائيات

مهندس دولة أو شهادة  على الحائزون المرشحون
 ماستر في اإلحصائيات أو شهادة معادلة لها.

 
التخصصات 
المطلوبة في 
 شروط االلتحاق
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(منصب20)  
 بمديرية الجامعة

 
 

مترجم ترجمان 
 متخصص

ماستر في الترجمة شهادة  على الحائزون المرشحون
 أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.

 
التخصصات 
المطلوبة في 
 شروط االلتحاق

20 
(منصب20)  

 بمديرية الجامعة
 

ملحق رئيسي 
 لإلدارة

تقني سام  أو شهادة شهادة  على الحائزون المرشحون
 معادلة لها في الميادين اآلتية:

التسيير العمومي، قانون األعمال، قانون العالقات 
تسيير  االقتصادية الدولية، التجارة الدولية، التسويق،

 الموارد البشرية  و علم النفس.

 
التخصصات 
المطلوبة في 
 شروط االلتحاق

20 
(مناصب20)  

 بمديرية الجامعة
 

ملحق المخابر 
 الجامعية

ليسانس في شهادة  على الحائزون المرشحون

التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا أو شهادة 
 معترف بمعادلتها. 

 20 إعالم آلي
(منصب20)  

 بكلية اآلداب واللغات
 

محاسب إداري 
 رئيسي

ات ـادة الدراســــشه على ائزونـــــون الحـــــلمرشحا
ادة ـة في المحاسبة والضرائب، شهـالجامعية التطبيقي

 ،اسبة ـامعية التطبيقية في المحــــات الجــــالدراس
ة في المحاسبة ــامعية التطبيقيـات الجـشهادة الدراس

ات ـــــادة الدراسـات،شهـــالي للمؤسســــالموالتسيير 
ادة ـــالجامعية التطبيقية في المحاسبة و التسيير، شه

ادة االقتصاد ـــزونات، شهـــتقنى سام في تسيير المخ
   ، شهــــادة تقني سام في المحاسبة والتسيير.والقانون

 
التخصصات 
المطلوبة في 
 شروط االلتحاق

 
22 

(منصبين22)  
ة العلوم اإلنسانيبكلية 

 واالجتماعية

كاتب مديرية 
 رئيسي

 

المرشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في األمانة 

 .أو شهادة معادلة لها

 

التخصصات 
المطلوبة في 
 شروط االلتحاق
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(منصبين22)  
 بمديرية الجامعة

(منصبين22)  
بكلية الحقوق والعلوم 

 السياسية

تقني سام 
للمخابر 
 الجامعية

 

الدراسات الجامعية المرشحون الحائزون على شهادة 
معترف تقنى سام  أو شهادة التطبيقية أو شهادة 

 -2إعالم آلي  -1في التخصصات التالية: تهامعادلب
نظافة وأمن، نظافة واألمن الصناعي، محيط ونظافة، 

 .صيانة تجهيزات السمعي البصري -3

التخصصات 
المطلوبة في 

االلتحاقشروط   
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(منصب20)  
 بمديرية الجامعة

 إعالن عن توظيف



 
 يجــــــب أن يحتــــــوي الملــــــف على الوثائــــــق التاليــــــة:    

  وبخط واضح. مع  ذكر رقم الهاتف و العنوان بالكاملطلب خطي 

  ةـــــــــــــــعلى موقع الجامع أو)تسحب من موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية استمــــارة المعلـــومات

.

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 .نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة  مرفقة بكشف نقاط المسار الدراسي

 .نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية

  المفعول(.سارية  شهادة السوابق العدلية ) صحيفة رقم

 قبل هيئة الضمان االجتماعي، بالنسبة  ن؛ مؤشر عليها مإن وجدت شهادات العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح

.للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص

  شهادة تثبت مدة العمل المؤداة فعليا من طرف المترشح في إطار جهازي اإلدماج المهني أو االجتماعي للشباب حاملي

.بنسخة من العقد الشهادات، و توضح المنصب المشغول،مرفقة

 .شهادة اإلقامة

 .شهادة تثبت الحالة العائلية للمترشح

 ظرف بريدي حجم كبير يحمل اسم وعنوان المترشح مع الطابع

 

 على المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة إتمام الملف بالوثائق التالية :

 م شهادة ميالد رق. 

  أمراض صدرية( تثبت قدرة المترشح على شغل الرتبة المقصودة. –شهادتان طبيتان )طب عام

 (.صورتان شمسيتان )

 .شهادة الجنسية

 -وى جامعة محمد لمين دباغين سطيف ــــات على مستـــودع الملفـــت

 -الهضاب
  

  مالحظةمالحظة::  

 ( عمل ابتـداء من تاريـخ أول  عشر يوما )  ةبخمس الشهادةحدد اختتام التسجيالت في المسابقة على أساس  -
 إشهــــار في الجرائد الوطنية.

 الملف ال تقبل أي وثيقة مكملة له. يداعبعد إ -

 

 

 

 

 

 

 

 


