
        جامعـة الحاج لخضـر باتنــــة 
               األمانــة العامــة

        المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

                    تعلن إدارة جامعة الحاج لخضر باتنة عن فتح توظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم "ب" لسنة 2012  كمايلي :
   على أساس الشهادة الحائزوزن دكتوراه دولة أو شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها ,

  عن طريق المسابقة على أساس الشهادة الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها , يجب أن تكون شهادة الماجستير المحصل عليها في إطار المرسوم التنفيذي 
         رقم 98-254 المؤرخ في 17 أوت 1998 ، أو الشهادة المعترف بمعادلتها بتقدير " قريب من الحسن " على األقل ، حسب التخصصات المحددة في الجدول التالي :

Spécialité par prioritéالتخصص المطلوب حسب األولوية

باللغة الفرنسيةباللغة العربية

قانون خاص
األولوية الوحيدة : عقود مدنية ، قانون عقاري ، قانون 

 1seule priorité : contrats civils.droit foncier.droit desاألعمال ، قانون تجاري
affaires.droit commercial

droit privé     

1seule priorité : Organisation politique et administrativeاألولوية الوحيدة : تنظيمات سياسية و إدارية

1seule priorité:relations internationalesاألولوية الوحيدة :عالقات دولية

1seule priorité :audio-visuelاألولوية الوحيدة :سمعي بصري

1seule priorité :relations publiquesاألولوية الوحيدة :عالقات عامة

1األولوية الوحيدة :تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال
seule priorité: Technologies de l'information et de la 

Communication
علوم مالية (مخصصة 

لملحقة بريكة )
1seule priorité: Comptabilitéاألولوية الوحيدة : محاسبة

Sciences des 

finances(Dédie à l'annexe 

de barika )

علوم التسيير(مخصصة 
لملحقة بريكة )

1األولوية الوحيدة : إقتصاد تطبيقي وإدارة المنظمات
seule priorité :Application d'entreprise et gestion des 

organisations

 Science de gestion(Dédie 

à l'annexe de barika )

رياضيات(مخصصة 
لملحقة بريكة)

1seule priorité: Mathématiques appliqueésاألولوية الوحيدة : رياضيات تطبيقية
Mathématiques(Dédie 

 à l'annexe de barika 

)
seule priorité: contrôleElectronique 1األولوية الوحيدة : مراقبةإلكترونيك

1seule priorité: machines electriqueElectrotechniqueاألولوية الوحيدة : آالت كهربائيةكهرباء تقنية

 1seule priorité :Génie industriel Génie industrielاألولوية الوحيدة : هندسة صناعيةهندسة صناعية

1seule priorité Microbiologie األولوية الوحيدة : ميكروبيولوجيا

1seule priorité :Ecologieإاألولوية الوحيدة :ايكولوجيا

 1seule priorité :Aménagement urbainSciences de la terreاألولوية الوحيدة تهيئة حضريةعلوم األرض والكون

2seule priorité:Ingénierie des systèmes InformatiquesInformatiqueاألولوية الوحيدة : هندسة أنظمة اإلعالم اآلليإعالم آلي  

1seule priorité :MathématiquesMathématiquesاألولوية الوحيدة : رياضياترياضيات

2seule priorité :Génétiqueاألولوية الوحيدة : علم الوراثة

1seule priorité: Biochimieاألولوية الوحيدة : بيوكيمياء

1seule priorité :Ecologie Végétaleاألولوية الوحيدة : إيكولوجيا النبات

1seule priorité: Chimie AppliquéeChimieاألولوية الوحيدة : كيمياء تطبيقيةكيمياء

1seule priorité: Physique médécalePhysiqueاألولوية الوحيدة :فيزياء طبيةفيزياء

1seule priorité: AnglaisAnglaisااألولوية الوحيدة  : انجليزيةانجليزية

 priorité 1 :Théorie et méthodologie de l'éducation physiqueاألولوية (01):نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية

sportive
priorité 2 :L'activité physique  sportive éducativeاألولوية (02): النشاط البدني الرياضي التربوي

priorité 1 :Entrainement sportifاألولوية (01): التدريب الرياضي

priorité 2 :Théorie et méthodologie de l'entraînement sportifاألولوية (02): نظرية ومنهجية التدريب الرياضي

1seule priorité : L'activité physique et sportive adaptéeاألولوية الوحيدة : النشاط البدني الرياضي المكيف

 seule priorité : Gestions des RisquesHygiène et Sécurité 6األولوية الوحيدة : تسيير األخطاروقاية و أمن صناعي

industrielle
5seule priorité : ArchitectureArchitectureاألولوية الوحيدة : الهندسة المعماريةهندسة معمارية 

1seule priorité : Génie CivilGénie Civilاألولوية الوحيدة : الهندسة المدنيةهندسة مدنية

1seule priorité : Science de l'hyrauliqueHydrauliqueاألولوية الوحيدة : علوم الريالري

2seule priorité : Forêts et Conservation des solsاألولوية الوحيدة :غابات وحماية التربة

1seule priorité : Agriculture et environnement en zones aridesاألولوية الوحيدة :الزراعة والبيئة في المناطق السهلية

األولوية الوحيدة :التحكم في عوامل التناسل عند الحيوان 

آكل العشب
2

seule priorité :Maitrise des facteurs de la  reporoduction chez 

les herbivores
األولوية الوحيدة :ايبدميولوجيااألمراض المعدية والطفيلية 

المتنقلة إلى اإلنسان
1

seule priorité :Epidémiologie des maladies contagieuses et parasitaires 

transmissibles à l'homme

49

Science politique

علوم اإلعالم واإلتصال

علوم الطبيعة والحياة
Sciences de la 

nature et de la vie

Biologieبيولوجيا

Agronomie

NOMBRE DE POSTESمجموع المناصب المفتوحة

عدد 

المناصب 

نظرية ومنهجية التربية 
البدنية والرياضية

2

2

علوم زراعية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إعالن عن توظيف

الشعبة 

علوم السياسية

Filière(s)

Théorie et 

méthodologie de 

l'éducation physique 

sportive

علوم بيطرية
Sciences de 

Vétérinaire

Sciences de  

l'Information et de la 

communication



نسخة مصادق عليها من الشهادة النجاح أو المؤهل العلمي المطلوب (شهادة الماجتسير أو الدكتوراه أو شهادة معادلة لهما) 

شهادة ميالد المترشح

شهادات العمل نسخة أصلية أومصادق عليها تثبت الخبرة المهنية إن وجدت 

شهادات التسجيل في الدكتوراه مصادق عليها لكل سنة جامعية إن وجدت

غالف بريدي من الحجم الكبير مع الطابع والعنوان

   تنبـه هـام : بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة الموظف عليهم إضافة الوثائق التالية
      تقديم رخصة المشاركة في المسابقة ممضاة من طرف السلطة التي لها صالحية التعيين 

     تصريح شرفي يتضمن التعهد باالستقالة المبدئية من الرتبة األصلية في حالة النجاح النهائي في المسابقة 

* ذوو حقوق الشهيد ( ابن أو ابنة الشهيد ) ،

* األصناف ذات اإلحتياجات الخاصة ( المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد اإللتحاق بها ) ،

* سن المترشح ( األولوية  لألكبر سنا)

الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أوالد ، متزوج بدون أوالد ، متكفل بعائلة ، أعزب)

يمكن للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة تقديم طعن لدى مدير الجامعة قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ إجراء المقابلة

تجرى المقابلة في جامعة الحاج لخضر باتنة 

     ترسل أو تودع  ملفات الترشح للمسابقة إلى :  

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين - مصلحة األساتذة- جامعة باتنة " طريق بسكرة -باتنـة " 05000

           وتحدد مدة التسجيالت بخمسة عشرة (15) يوم عمل إبتداء من تاريخ أول صدورلهذا اإلعالن في الجرائد الوطنية 

مالحظة : تاريخ أول صدور في الجرائد الوطنية هو 23 جويلية 2012

1-2 تقدير الشهادة (0 إلى 3 نقاط)

2- التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص (0 إلى 5 نقاط) :

الوثائق التي تثبت األشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصه (منشورات أومداخالت دولية أو وطنية) إن وجدت 

غالفان بريديان مع الطوابع يحمالن العنوان الشخصي للمترشح

نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية

 طلب خطي للمشاركة في المسابقة يتضمن رقم الهاتف

مستخرج من صحيفة السوابق العدلية رقم "03" سارية المفعول

نسخة مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية 

02 صور شمسية

3- األشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصه( 0 إلى نقطتين) :

4- الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (0 إلى 4 نقاط) :

3* طرق الطعن 

4* مكان إجراء المقابلة 

5- المقابلة مع لجنة اإلنتقاء (0 إلى 4 نقاط) :

يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط ، عند اإلعالن عن نتائج المسابقة حسب األولوية التالية :

2* معايير اإلنتقاء في التوظيف على اساس الشهادة والمسابقة على أساس الشهادة لإللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم "ب":
1- مالئمة شعبة اختصاص تكوين المترشح مع متطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بها (0 إلى 5 نقاط) :

1-1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بها (0 إلى نقطتين)


	إشهار المسابقة 

