الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

إعـــــــــــــالن عن تــوظيـف خارجــي
تتتتيلسيبشسيتا
تعلن جامعة قاصدي مرباح ورقلة عن فتح مسابقات للتوظيف بعنوان سنة  2018لاللتحاق بالرتب المبينة أدناه:
التخصص المطلوب

عدد المناصب
المفتوحة

االعالم األلي

02

مهندس دولة للمخابر الجامعية

على أساس الشهادة

شهادة مهندس دولة أو الماستر أو مايعادلها

جيولوجيا – محروقات

02

متصرف محلل

على أساس الشهادة

شهادة الماستر

التخصص األول ( 02نقطة ) :علومالتسييرتخصص إدارة األعمال  -علوم سياسية
تخصص تنظيم سياسي إداري .
باقي التخصصات ( 0.5نقطة) :
العلوم القانونية واإلدارية  -العلوم االقتصادية -
العلوم المالية  -العلوم التجارية - -
 علم االجتماع :ماعدا تخصص علم االجتماعالتربوي
 علم النفس :تخصص العمل والتنظيم علوم اإلعالم واالتصال -العلوم اإلسالمية :تخصص شريعة وقانون.

04

منشط جامعي من المستوى األول

على أساس الشهادة

شهادة الليسانس في التعليم العالي

لغة ألمانية  -أدب عربي – لغة إنجليزية – أدب ولغة
إنجليزية – علوم وتقنيات النشاطات البدنية و
الرياضية .لغة فرنسية.

01

وثائقي أمين محفوظات

على أساس الشهادة

شهادة الليسانس في التعليم العالي

علم إقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها

01

الرتبة
مهندس دولة في االعالم األلي

نمط التوظيف

شروط االلتحاق

شهادة مهندس دولة في االعالم اآللي أو الماستر
على أساس الشهادة
أو مايعادلها

شروط أخرى

يخصص لإلدماج المهني لحاملي
الشهادات بالمؤسسة بعقود سارية
المفعول عند فتح المسابقة

مساعد المكتبات الجامعية
مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي

على أساس الشهادة

شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو تقني سام
أو شهادة معادلة لها .

علم إقتصاد المكتبات أو التوثيق و األرشيف

01

على أساس الشهادة

المترشحين الحائزين على شهادة الدراسات
الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها .

علم إقتصاد المكتبات

01

يجب أن يحتوي ملف المترشح على الوثائق التالية:
.01طلب خطي للمشاركة.
.02نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين +شهادة تثبت المستوى الدراسي.
 .03نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
.04صورة شمسية (.)01
 .05شهادات العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح ،مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان االجتماعي ،بالنسبة للقطاع الخاص عند االقتضاء (مسابقة على أساس الشهادة).
 .06شهادة تثبت مدة العمل مؤدات فعليا في إطار جهازي اإلدماج المهني أو االجتماعي للشباب حاملي الشهادات وت وضح المنصب المشغول عند االقتضاء (مسابقة على أساس
الشهادة).
.07رخصة المشاركة في ا لمسابقة من الهيئة المستخدمة بالنسبة للمترشحين الذين لديهم صفة موظف مع اإللتزام الصريح باالستقالة في حالة النجاح في المسابقة .
.08بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح (يتم تحميلها من الموقع اإللكتروني ( )www.univ-ouargla.dz
تودع الملفات الكاملة باليد لدى المديرية الفرعية للمستخدمين لجامعة قاصدي مرباح ورقلة ،خالل ( ) 15يوم عمل من تاريخ صدور أول إشهار في الصحافة الوطنية المكتوبة .
مالحظة:
أوالً  :المناصب المالية مخصصة لالدماج المهني لحاملي الشهادات العاملين بالمؤسسة بعقود سارية المفعول عند فتح المسابقة .
ثانيًا  :ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

إعـــــــــــــالن عن تــوظيـف خارجــي

تعلن جامعة قاصدي مرباح ورقلة عن فتح مسابقات للتوظيف بعنوان سنة  2018لاللتحاق بالرتب المبينة أدناه:

الرتبة

نمط التوظيف

تقني في اإلعالم اآللي

كاتبة مديرية

عون حفظ البيانات

مسابقة على أساس
الشهادة

شروط االلتحاق

التخصص المطلوب

شهادة تقني في اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها

-

شهادة تقني في األمانة أو األمانة المكتبية

-

 شهادة الكفاءة المهنية لعون حفظ البيانات أوشهادة أولى ثانوي كاملة باإلضافة إلى تكوين
في اإلعالم اآللي مدته ستة أشهر لدى مؤسسة
خاصة للتكوين المهني معتمدة

-

عدد
المناصب
المالية
المفتوحة
02

شروط أخرى

01

06

يجب أن يحتوي ملف المترشح على الوثائق التالية:
.01طلب خطي للمشاركة.
 .02نسخة مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بكشف النقاط مسار التكوين.
 .03نسخة طبق األصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
.04صورة شمسية (.)01
.05شهادات العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح ،مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان االجتماعي ،بالنسبة للقطاع الخاص عند االقتضاء (مسابقة على أساس الشهادة).
 .06شهادة تثبت مدة العمل مؤدات فعليا في إطار جهازي اإلدماج المهني أو االجتماعي للشباب حاملي الشهادات وتوضح المنصب المشغول عند االقتضاء (مسابقة على أساس
الشهادة).
 .07رخصة المشاركة في المسابقة من الهيئة المستخدمة بالنسبة للمترشحين الذين لديهم صفة موظف مع اإللتزام الصريح باالستقالة في حالة النجاح في المسابقة .
 .08بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح (يتم تحميلها من الموقع اإللكتروني )www.ouargla-univ.dz
تودع الملفات الكاملة باليد لدى المديرية الفرعية للمستخدمين لجامعة قاصدي مرباح ورقلة ،خالل ( ) 15يوم عمل من تاريخ صدور أول إشهار في الصحافة الوطنية المكتوبة .
مالحظة:
ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
إعـــــــــــــالن عن تــوظيـف خارجــي لسنة 2018
تعلن جامعة قاصدي مرباح ورقلة عن فتح توظيف خارجي بعنوان السنة المالية  2018لإللتحاق باامناصب المبينة في الجدول أدناه .
منصب العمل

طريقة التوظيـف

عدد
المناصب

شروط التوظيـف

شــروط أخـرى

عــامل مهني من
المســتوى الثاني

02

 أن يكون جزائري الجنسية . أن يبلغ من العمر ثماني عشرة  18سنة على األقلعند تاريخ التوظيف.
 أن تتوفر فيه األهلية البدنية والعقلية وكذا المؤهالتالتي يقتضيها االلتحاق بمنصب الشغل المطلوب.
 أن يتمتع بحقوقه المدنية وان يكون على خلق حسن أال تحمل سوابقه القضائية مالحظات تتنافىوممارسة منصب الشغل المطلوب .

 من ضمن المترشحين الذين شهادة الكفاءة أوالمهارة المهنية في تخصص الكهرباء المعمارية

02

 من ضمن المترشحين الذين يثبتون مستوى السنةاالولى من التعليم الثانوي وتكوينا في الميدان او خبرة
مهنية مدتها سنة واحدة على االقل في منصب شغل
عون الوقاية

عــامل مهني من
المســتوى األول

02

 من ضمن المترشحين الذين يثبتون لياقة بدنيةتتماشى والنشاط الواجب ممارسته.

حـــــــارس

01

عون الوقاية من
المســتوى األول

على اساس االختبار
المهني .

على المترشحين الراغبين في المشاركة تقديم الوثائق التالية :
طلب خطي للمشاركة. صورة طبق األصل من الشهادة او االجازة أو المستوى الدراسي و/أو التكويني. صورة طبق األصل من شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية.شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغلهعند االقتضاء .
 -مستخرج من صحيفة السوابق العـدلية (الوثيقة رقم  ) 03سارية الصالحية

 يودع ملف الترشح إلى العنوان التالي:جامعة قاصدي مرباح ورقلة ص.ب  511طريق
غرداية ورقلة 30000
مالحظة :ال يرد إال على الملفات التي تستجيب
للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في حدود
المناصب المالية المتوفرة .
حدد آخر أجل إلستالم ملفات المترشحين بعد 15

 شهادة طبية تثبت تأهيل المترشح لشغل منصب العمل المقصود. نسخة من بطاقة االقامة صورة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية يتعين على المترشح بعد التوظيف نهائيا إتمام ملفه بالوثائق اآلتية: شهادة الميالد.شهادة الجنسية الجزائرية . شهادة عائلية عند االقتضاء. -ست ( )06صور شمسية

