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:مالحظة  

.األولوٌة للتوظٌف المباشر،أي لحاملً شهادة الدكتوراه-   

 الموافق 1419 ربٌع الثانً عام 24 المؤرخ فً 254-98ٌجب أن تكون شهادة الماجستٌر المحصل علٌها فً إطار المرسوم التنفٌذي رقم - 

.على األقل" قرٌب من الحسن "  ، المعدل و المتمم و المذكور أعاله ، أو الشهادة المعترف بمعادالتها بتقدٌر 1998 غشت 17  



:ٌنبغً ان ٌحتوي ملف الترشح على الوثائق التالٌة *   

.طلب خطً للمشاركة مع تحدٌد الرتبة و الشعبة و التخصص المراد الترشح بها مع ذكر بدقة العنوان و رقم الهاتف-   

.نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة-   

.نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة-   

www.univ-usto.dz    - بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح المتوفرة على الموقع االلكترونً للجامعة .         

.ظرف برٌدي من الحجم الكبٌر معنون و علٌه طابع برٌدي-   

 

ٌتعٌن على المترشحٌن المقبولٌن نهائٌا قبل تعٌٌنهم فً الرتب أو المناصب المترشح لها إستكمال ملفاتهم اإلدارٌة بكافة الوثائق األخرى ال 

:سٌما  

(.تكون سارٌة الصالحٌة  )نسخة من الوثٌقة التً تثبت و ضعٌة  المترشح إزاء الخدمة الوطنٌة -   

.(سارٌة المفعول  ) 03شهادة السوابق العدلٌة رقم -   

(.02)صورتان شمسٌتان -   

شهادة  المٌالد -   

.(عامة ، صدرٌة  )شهادتان طبٌتان -   

.(مصادق علٌها  )تصرٌح شرفً  ٌثبت عدم ممارسة أٌة مهنة آو وظٌفة مدفوعة األجر -   

نسخة )بالنسبة للموظفٌن فقط ترخٌص بالموافقة على المشاركة فً المسابقة مؤشر علٌه من قبل المستخدم ، وعد باالستقالة فً حالة نجاح - 

.(أصلبة  

.(إن وجدت)نسخة من شهادات العمل التً تحدد الخبرة المهنٌة فً مجال التدرٌس -   

.(إن وجدت)نسخ من شهادات التسجٌل فً الدكتوراه -   

.(إن وجدت)نسخ من المنشورات الدولٌة أو الوطنٌة -   

.(أن وجدت) (تحتوي على نص المداخلة مع مصادقة اللجنة العلمٌة)نسخ من ا لمداخالت الدولٌة و الوطنٌة -   

.شهادة الحالة  العائلٌة بالنسبة للمترشحٌن المتزوجٌن-   

: و ٌتم تقٌٌم و انتقاء المترشحٌن حسب درجة االستحقاق كالتال28/04/2011ًع المؤرخ فً .و.ع.م/07معاٌٌر التنقٌط المذكورة بالمنشور رقم *   

.( نقط5 إلى 0)مالئمة شعبة اختصاص تكوٌن المترشح مع متطلبات الرتبة المراد االلتحاق بها - 1  

.( إلى نقطتٌن0من  ) تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد االلتحاق بها 1.1            

.جمٌع التخصصات للشعب المذكورة أعاله ، نقطتان             

  .  ( نقاط 3 إلى 0 ) تقدٌر الشهادة 1.2          

.( نقاط 5 إلى 0من  )التكوٌن المكمل للشهادة المطلوبة فً نفس التخصص - 2  

.( إلى نقطتٌن0من  )األشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح فً مجال تخصصه - 3  

.( نقاط4 إلى 0من  )الخبرة المهنٌة المكتسبة من طرف المترشح - 4  

.( نقاط4 إلى 0من  )المقابلة مع لجنة االنتقاء - 5  

.كل مترشح ٌتغٌب عن المقابلة ٌقصى تلقائٌا من المسابقة*   

:ٌتم الفصل بٌن المترشحٌن المتساوٌن فً النقاط عند اإلعالن عن نتائج المسابقة على أساس الشهادة ، حسب األولوٌة التالٌة*   

،(ابن أو ابنة الشهٌد)ذو حقوق الشهٌد -         

.(المعاقون اللذٌن لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد االلتحاق بها )األصناف ذات االحتٌاجات الخاصة       -   

،(األولوٌة لألكبر سنا )سن المترشح       -   

.(متزوج له أوالد،متزوج بدون أوالد،متكفل بعائلة،أعزب)الوضعٌة العائلٌة للمترشح       -   

طرق الطعن*   

ٌمكن للمترشح غٌر المقبول للمشاركة فً المسابقة على أساس الشهادة أن ٌقدم طعنا للسلطة التً لها صالحٌة التعٌٌن مدٌرة الجامعة فً - 

. أٌام عمل على األقل قبل تارٌخ إجراء المقابلة05اآلجال المحددة و التً ٌجب علٌها الرد على صاحبها فً   

مكان إجراء المقابلة*   

.تجرى المقابلة على مستوى جامعة العلوم و التكنولوجٌا بوهران*   

أو ٌرسل على - محمد بوضٌاف-ٌودع الملف الكامل للمترشح على مستوى المدٌرٌة الفرعٌة للمستخدمٌن و التكوٌن بجامعة وهران للعلوم و التكنولوجٌا - 

.خمسة عشر ٌوم عمل ابتداء من تارٌخ أول نشر فً الصحافة الوطنٌة (15) فً أجال وهران-  المنور 1505ب .ص: العنوان البرٌديعلى   

 :مالحظة هامة

 ال ٌشترط إٌداع شهادة اإلقامة- 

 2017 جوٌلٌة 12آخر آجال إلستالم  الملفات هو ٌوم األربعاء - 

 


