انـجـًـٓــٕرٚـح انجـسائـرٚـح انـذٚـًـمـراطـٛـح انشـعـثٛـح
ٔزارج انــرعـهـٛـــى انــعـــانــــ ٔ ٙانــثــذــث انـعــهــًـــــٙ
انـركـُٕنـٕجـٙ
ا
جـايـعـح ْـٕار٘ تٕيـذ ٍٚنهـعـهـٕو ٔ

إعالٌ عـٍ تىظـُف
خعهٍ جايعح ْٕار٘ تٕيذ ٍٚنهعهٕو ٔانركُٕنٕجٛا تثاب انسٔار عٍ فرخ يطاتمح نهرٕظٛف ف ٙانرذة انًثُٛح أدَاِ:
نهًتزشذٍُ انماعٍُُ عهً يستىي والَح انجزائزعذد
انزتثح

ًَظ انتىظُف

شزوط االنتذاق

انتخظض

انًُاطة

انًغهىب

انًانُح

يكاٌ انتعٍُُ

انًفتىدح
عٌٕ إدارج

يطاتمح عهٗ أضاش
انشٓادج

رئٛطٙ

انذائسٌٔ عهٗ شٓادج

لمختلف مصالح جامعة

تكانٕرٚا انرعهٛى انثإَ٘ أ ٔ

06

شٓادج يعادنح.

هواري بومدين

يطاتمح عهٗ أضاش

انًررشذٌٕ انذٚ ٍٚثثرٌٕ

لمختلف مصالح جامعة

انشٓادج

يطرٕٖ انطُح انثانثح يٍ

عٌٕ إدارج

05

انرعهٛى انثإَ٘ كايهح.
كاذة

العلوم والتكنولوجيا

يطاتمح عهٗ أضاش
انشٓادج

يذٚرٚح

العلوم والتكنولوجيا
هواري بومدين

انذائسٌٔ عهٗ شٓادج ذمُٙ

ف ٙاألياَح أٔ فٙ

ف ٙاألياَح أٔ ف ٙاألياَح

األياَح انًكرثٛح

لمختلف مصالح جامعة
08

العلوم والتكنولوجيا

انًكرثٛح أٔ شٓادج يعادنح نٓا

هواري بومدين

يعأٌ ذمُٙ

يطاتمح عهٗ أضاش

يطرٕٖ انطُح انثانثح يٍ

لمختلف مصالح جامعة

نهًخاتر

انشٓادج

انرعهٛى انثإَ٘ كايهح أٔ

انجايعٛح
عٌٕ ذمُٙ
نهًكرثاخ

08

يطرٕٖ يعادل نّ
يطاتمح عهٗ أضاش

انذائسٌٔ عهٗ يطرٕٖ

انشٓادج

انطُح انثانثح يٍ انرعهٛى
انثإَ٘ كايهح أٔ يطرٕٖ

انجايعٛح

العلوم والتكنولوجيا
هواري بومدين
لمختلف مصالح جامعة

08

العلوم والتكنولوجيا
هواري بومدين

يعادال نّ
انذائسٌٔ عهٗ شٓادج
يطاتمح عهٗ أضاش
انشٓادج

عٌٕ دفظ
انثٛاَاخ

انكفاءج انًُٓٛح نعٌٕ دفظ
انثٛاَاخ ٔ انًررشذٍٛ
انذائس ٍٚعهٗ انطُح األٔنٗ
ثإَ٘ كايهح تاإلضافح إنٗ
ذكٕ ٍٚف ٙاإلعالو اٜنٙ
يذذّ  06أشٓر نذٖ يؤضطح
خاطح نهركٕ ٍٚانًُٓٙ
يعرًذج أٔ شٓادج يعادنح نٓا

لمختلف مصالح جامعة
08

العلوم والتكنولوجيا
هواري بومدين

شزوط
أخزي

انىثـائك انًغهىتـح نتكىٍَ انًهـف:









طهة خط ٙنهًشاركح
َطخح يٍ ٔثٛمح انرعرٚف انٕطُٛح
َطخح يٍ انشٓادج أٔ انًؤْم انًطهٕب
نكشف انُماط نهًطار انذراض,ٙ
تطالح يعهٕياخ ذًهئ يٍ طرف انًرر ظح
شٓادج اإللايح
شٓاداخ انعًم انر ٙذذذد انخثرج انًُٓٛح ,يؤشر عهٓٛا يٍ لثم انضًاٌ االجرًاع ,ٙتانُطثح نهخثرج انًكرطثح ف ٙانمطاع
انخاص,
شٓادج ذثثد يذج انعًم انًؤداج فعهٛا ف ٙإطار جٓاز٘ إدياج انًُٓ ٙأٔاإلجرًاع ٙيع ذٕضٛخ انًُظة انًشغٕل

َتعٍُ عهً انًتزشذٍُ انًمثىنٍُ َهائُا ,لثم تعُُُهى فٍ انزتة أو انًُاطة انًزشخ نها ,استكًال يهفاتهى
اإلدارَح تكافح انىثائك األخزي ,السًُا:










َطخح انٕثٛمح انر ٙذثثد انٕضعٛح اذجاِ انخذيح انٕطُٛح
شٓادج انطٕاتك انعذنٛح رلى  03ضارٚح انًفعٕل
شٓادج انجُطٛح
طٕرذاٌ ( )02شًطٛراٌ
شٓادذاٌ طثٛراٌ (أيراع انظذر ٔ انطة انعاو)
كم ٔثٛمح ذثثد ذكُٕٚا أعهٗ يٍ انشٓادج انًطهٕتح ف ٙانرخظض
كم ٔثٛمح ذثثد األشغال ٔ انذراضاخ انًُجسج ف ٙانرخظض
شٓادج انذانح انعائهٛح تانُطثح نهًررشذ ٍٛانًرسٔجٍٛ

هاو:
-1تانُسثح نهشهادج انًعادنح َجة إرفاق شهادج يعادنح
-2تانُسثح نهًىظفٍُ عهة انسًاح تانًشاركح فٍ انتىظُف يًضٍ يٍ عزف انًستخذو.
يعاٍَر االَتماء:
-1يالءيح شعثح اخرظاص ذكٕ ٍٚانًرر ظح نًرطهثاخ انرذثح انًراد االنرذاق تٓا,
-2انركٕ ٍٚانًكًم نهشٓادج انًطهٕتح فَ ٙفص انرخظض,
-3األشغال ٔ انذراضاخ انًُجسج يٍ لثم انًرر ظح ,فَ ٙفص ذخظظّ,
-4انخثرج انًُٓٛح انًكرطثح يٍ لثم انًرر ظح,
-5ذارٚخ انذظٕل عهٗ انشٓادج,
َ-6رٛجح انًماتهح يع نجُح االَرماء.
عزق انغعٍ:
ًٚكٍ نهًررشذ ٍٛغٛر انًمثٕن ٍٛنهًشاركح ذمذٚى طعٍ إنٗ انطٛذ رئٛص انجايعح’
تىدع انًهفاخ كايهح فٍ ظزف عشزٌٌ َ 20ىيـا اتتذاء يٍ تارَخ انظهىر األول إلعالٌ أإلشهار فٌ جزَذج وعُُح نذي:
َُاتح يذَزَح انًىظفٍُ و انتكىٍَ
جايعح انعهىو وانتكُىنىجُا
هىارٌ تىيذٍَ
ص.ب  32انعانُا  16111تاب انزوار انجزائز
يالدظح :انًهفاخ انُالظح أو انىاردج تعذ اِجال انًذذدج ال تؤخذ تعٍُ االعتثار

