الـجـمـهــوريـة الجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الشـعـبيـة
وزارة الــتعـلـيـــم الــعـــالــــي و الــبــحــث الـعــلــمـــــي
جـامـعـة الـعـلـوم و الـتكـنولـوجيا هـواري بومـدين

إعــــل ن عـــن تــوظيــــف
تعلن جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا عن فتح مسابقات في الرتب المبينة أدناه.
للمترشحين القاطنين على مستوى ولية الجزائر
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شروط اللتحاق

التــــخـــــصـــــــــــــــــص المطلـــــوب

شهادة الماستر،
مهندس دولة أو
شهادة معادلة لها

  01منصب :أولوية  :1في هندسة الطرائــقالتخصص الوحيد المطلوب
  01منصب :أولوية  :1في الهندسـة المدنيـةالتخصص الوحيد المطلوب
 01منصـــب :أولويـــة  :1فـــي اللكترونيـــك،التخصص الوحيد المطلوب
  03مناصب  :أولوية  : 1في البيولوجيا ،التخصص الوحيد المطلوب
  01منصب  :أولوية  : 1في اللكترونيك ،التخصص الوحيد المطلوب

شهادة ليسانس
في التعليم العالي
أو شهادة
الدراسات العليا
أو شهادة معترفا
بـمعادلتها
شهادة الدراسات
التطبيقية ،شهادة
تقني سامي أو
شهادة معترفا
بـمعادلتها

شهادة مهندس
دولة في
الحصائيات أو
شهادة معادلة لها
خريـجو المدرسة
الوطنية للدارة
الذين تابعوا
دراستهم في ظل
نظام المرسوم
رقم 306-66
المؤرخ في 4
أكتوبر سنة 1996
والمتعلق بسير
المدرسة الوطنية
للدارة الحائزون
شهادة ليسانس
في التعليم العالي
أو شهادة معادلة
لها

  01منصب :أولوية  :1في الجيولوجيا،التخصص الوحيد المطلوب
  03مناصب :أولوية  :1في الهندسةالمدنية أو الشغال العمومية ،التخصص الوحيد
المطلوب
  01منصب :أولوية  :1في صيانة الجهزةالسمعي البصري ،التخصص الوحيد المطلوب
 02منصبين  :أولوية  : 1في اللكترونيك ،التخصص الوحيد المطلوب
  01منصب  :أولوية  : 1في صيانة أجهزةالبيوطبي  ،التخصص الوحيد المطلوب
  01منصب :أولوية  :1في رسم التصميمفرع الهندسة ،التخصص الوحيد المطلوب
  02منصبين  :أولوية  : 1في اللكتروتقنيتخصص صيانة
  01منصب  :أولوية  : 1في اللكترونيكتخصص آليات  ،التخصص الوحيد المطلوب
  02منصب :أولوية  :1في الصيانة الصناعيةشهادة مهندس دولة في الحصائيات أو شهادة
معادلة لها

  09مناصب في:أولوية  :1العلوم القتصادية ،العلوم الـمالية،
علوم الـتسيير ،العلوم الـتجاريـــة،
أولوية  :3العلوم القانونية والدارية،
علم النفس :تخصص العمل و التنظيم ،العلوم
السلمية:تخصص شريعة و قانون،
أولوية  :4علم النفس :تخصص العمل و
التنظيم ،العلوم السلمية:تخصص شريعة و
قانون،
العلوم السياسية و العلقات الدولية ،علوم
العلم والتصال:ماعدا الصحافة المكتوبة و
السمعي البصري ،علم الجتماع) ما عدا
تخصص علم الجتماع التربوي(
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والتكنولوجيا
هواري بومدين

جامعة العلوم
والتكنولوجيا
هواري بومدين

جامعة العلوم
والتكنولوجيا
هواري بومدين

جامعة العلوم
والتكنولوجيا
هواري بومدين
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ـقة
على
أساس
الشهاد
ة

المترشحون الذين
يثبتون شهادة
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شهادة الدراسات
التطبيقية في
العلم اللي،
شهادة تقني
سامي في العلم
اللي للتسيير أو
شهادة معترفا
بمعادلتها
المترشحون
الحائزون عل
شهادة الماستر
في العلوم
القتصادية أو
العلوم المالية أو
التسيير المالي أو
المحاسبي أو
شهادة متعرفا
بمعادلتها
المترشحون
الحائزون عل
شهادة ليسانس
التعليم العالي أو
شهادة متعرفا
بمعادلتها

ممرض
الصحة
العمومية

المترشحون
الحائزون شهادات
المعاهد الوطنية
للتكوين العالي
شبه طبي,شعبة
العل,ج,تخصص
العلجات العامة

  06مناصب في:أولوية  :1تسيير الموارد البشرية،
أولوية  :3التسيير العمومي ،قانون العمال،
أولوية :4قانون العلقات القتصادية الدولية،
التجارة الدولية ،التسويق ،علم النفس،

06

جامعة العلوم
والتكنولوجيا
هواري بومدين

العلم اللي

06

جامعة العلوم
والتكنولوجيا
هواري بومدين

العلم اللي

08

في العلوم القتصادية أو العلــوم المالية أو
التسيير المالي أو المحاسبي

07

 01منصـــب :أولويـــة  :1فـــي الموســـيقى،التخصص الوحيد المطلوب
 01منصــب :أولويــة  :1فــي التربيــة البدنيــةوالرياضية  ،التخصص الوحيد المطلوب
 01منصب :أولوية  :1في المسرح ،التخصصالوحيد المطلوب
 01منصب :أولوية  :1في الرســم ،التخصــصالوحيد المطلوب
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جامعة العلوم
والتكنولوجيا
هواري بومدين

شعبة العل,ج,تخصص العلجات العامة

06

جامعة العلوم
والتكنولوجيا
هواري بومدين

جامعة العلوم
والتكنولوجيا
هواري بومدين

جامعة العلوم
والتكنولوجيا
هواري بومدين

الـــوثـــائــــق الــــــمـــطـــلــوبــة لتــــكــــويــن الـــمـــلـــف :
•
•
•
•
•

طلــب خطـــي
نسخـــة مـــــن بطـــاقـــة التــعـــــــريــــف الـــوطــــنية مصادقة عليها
نســـــخــة مــن الـــمؤهـــــل أو الشهـادة الـمطـلــوبـــــة مـــرفــــــقـــة بـــــكشـــــف نـــــقـاط مــــــســار
التكوين .مصادق عليهما
بطاقة معلومات تملئ من طرف المتر شح
شهادة القامة

يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا ,قبل تعيينهم في الرتب أو المناصب المرشح لها ,استكمال ملفاتهم الدارية بكافة
الوثائق الخرى ,لسيما:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المرشح إزاء الخدمة الوطنية ,مصادق على مطابقتها للصل ,من قبل المؤسسة
أو الدارة المنظمة للمسابقة.
شهادة السوابق العدلية،سارية المفعول
شهادة الميلد رقم 13
الشهادات الطبية)أمراض الصدر و الطب العام(
صورتان)(02شمسيتان
شهادات العمل التي تثبت القدمية المهنية للمتر شح في الختصاص .مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الجتماعي،
بالنسبة للقدمية المكتسبة في القطاع الخاص.
شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المرشح ،في إطار جهازي الدما,ج المهني و الجتماعي للشباب حاملي
الشهادات ،مع توضيح المنصب المشغول ،عند القتضاء.
أي وثيقة تثبت متابعة المرشح تكوينا أعلى من مستوى الشهادة المطلوبة في التخصص ،عند القتضاء.
أي وثيقة تثبت الشغال و الدراسات المنجزة من طرف المرشح في نفس التخصص ،عند القتضاء.
شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.

هام:
-1بالنسبة للشهادة المعدلة يجب إرفاق شهادة معادلة
-2بالنسبة للموظفين طلب السماح بالمشاركة في التوظيف ممضي من طرف المستخدم.
معايير التنتقاء:
-1ملءمة شعبة اختصاص تكوين المرشح لمتطلبات الرتبة المراد اللتحاق بها،
-2التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص،
-3الشغال و الدراسات المنجزة من قبل المرشح ،في نفس تخصصه،
-4الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المرشح،
-5تاريخ الحصول على الشهادة،
-6نتيجة المقابلة مع لجنة النتقاء،

طرق الطعن:
يمكن للمترشحين غير المقبولين للمشاركة تقديم طعن إلى السيد رئيس الجامعة،

تودع الملفات في ظرف عشرين)(20يوما ابتداء من تاريخ الظهور اللول للعل ن الشهار في
جريدة لوطنية لدى:
تنيابة مديرية الموظفين لو التكوين
جامعة العلوم لو التكنولوجيا
هواري بومدين
ص.ب  32العاليا  1611باب الزلوار
الجزائر

ملظحظة :الملفات الناقصة ألو الواردة بعد الجال المحددة ل تؤخذ بعين العتبار
المترشحون ملزمون بدفع مصاريف المشاركة عن طريق الحساب البريدي بعنوان:
السيد محاسب جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين رقم 17-3200

الـجـمـهــوريـة الجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الشـعـبيـة
وزارة الــتعـلـيـــم الــعـــالــــي و الــبــحــث الـعــلــمـــــي
جـامـعـة هـواري بومـدين للـعـلـوم و الـتكـنولـوجـيا

إنعنلننن عنن توظنيف
تعلن جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار عن فتح مسابقة للتوظيف في الرتب المبينة أدناه:
 للمترشحين القاطنين على مستوى ولية الجزائرعدد
نمط

شروط اللتحاق

التخصص المطلوب

التوظيف

الرتبة

شروط

المناص
ب

مكان

المالية

التعيين

أخرى

المفتوح
ة
محاسب إداري

مسابقة على

الحائزون على شهادة تقني

أساس الشهادة

في التخصص أو شهادة

في المحاسبة وتقنيات المحاسبة
08

معادلة لها

معاون تقني
للمخابر الجامعية

عون تقني

مسابقة على

مستوى السنة الثالثة من

أساس الشهادة

التعليم الثانوي كاملة أو

06

مستوى معادل له
مسابقة على

الحائزون على مستوى السنة

أساس الشهادة

الثالثة من التعليم الثانوي

للمكتبات الجامعية

كاملة أو مستوى معادل له

06

الوثنائق الطلوبنة لتكوين اللنف:
•
•
•
•
•
•

طلب خطي للمشاركة
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من وثيقة التعريف الوطنية
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل المطلوب
نسخة طبق الأصل’ مصادقا عليها ’ لكشف النقاط للمسار الدراسي,
بطاقة معلومات تملئ من طرف المتر شح
شهادة الإقامة

يتعين على المترشحين المقبولين تنهائيا ,قبل تعيينهم في الرتب ألو المناصب المرشح لها,
ايستكمال ملفاتهم الدارية بكافة الوثائق الخرى ,ليسيما:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الوثيقة التي تثبت الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية
شهادة السوابق العدلية رقم  03سارية المفعول
صورتان ) (02شمسيتان
شهادتان طبيتان)أمراض الصدر و الطب العام(
شهادات العمل التي تحدد الخبرة المهنية ,مؤشر عليها من قبل الضمان الجتماعي ,بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص,
شهادة تثبت مدة العمل المؤداة فعليا في إطار جهازي إدماج المهني أوالإجتماعي مع توضيح المنصب المشغول
كل وثيقة تثبت تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص
كل وثيقة تثبت الأشغال و الدراسات المنجزة في التخصص
شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين

هام:

-1بالنسبة للشهادة المعادلة يجب إرفاق شهادة معادلة
-2بالنسبة للموظفين طلب السماح بالمشاركة في التوظيف ممضي من طرف المستخدم.
معايير النتقاء:
 -1ملءمة شعبة اختصاص تكوين المتر شح لمتطلبات الرتبة المراد اللتحاق بها,
-2التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص,
-3الأشغال و الدراسات المنجزة من قبل المتر شح ,في نفس تخصصه,
-4الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المتر شح,
-5تاريخ الحصول على الشهادة,
-6نتيجة المقابلة مع لجنة النتقاء.
نطعن
طرقننننلن ن:
نا
يمكن للمترشحين غير المقبولين للمشاركة تقديم طعن إلى السيد رئيس الجامعة’

تودع

نشنننين 20يومنا ابتداء من تاريخ الظهور الول لعلن ألشهار في جريدة وطنية لدى:
ن
رفن
فيظنننن نع
نلفاتانمننلة ن
كنننن
انلن ن
نيابة مديرية الوظفي و التكوين
جامعة العلوم والتكنولوجيا
هواري بومدين
ص.ب  32العاليا  16111باب الزوار الجزائر

ملحظة :اللفات الناقصة أو الواردة بعد الجال الحددة ل تؤخذ بعي العتبار
المترشحون ملزمون بدفع مصاريف المشاركة عن طريق الحساب البريدي بعنوان:
السيد محاسب جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين رقم 17-3200

