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او شهادة معادلة لهااالعالم االلي شهادة تقني في03تقني في االعالم االلي02
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المهني في الكتابةشهادة التحكم•

وين في شهادة السنة ثانية ثانوي كاملة باإلضافة الى تك•

اشهر على األقل لدى مؤسسة ( 06)المكتبية مدته ستة 

خاصة للتكوين المهني معتمدة

04عون حفظ البيانات04

شهادة الكفاءة المهنية لعون حفظ البيانات•

وين السنة األولى ثانوي كاملة باإلضافة الى تكشهادة•

اشهر على األقل ( 06)في االعالم االلي مدته ستة 

لدى مؤسسة خاصة للتكوين المهني معتمدة

:الملف المطلوب

طلب خطي للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات مدون عليه رقم هاتف المعني والبريد االلكتروني إجباريا.
 كشف التنقيط للسنة األخيرة من الدراسة +الشهادة أو المؤهلمننسخة.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
)02(عليها طابع وعنوان المترشحأظرفة. 
)01(صور شمسية.

.بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح-
:سيما الى، يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا قبل تعيينهم في الرتب أو المناصب المترشح لها استكمال ملفاتهم اإلدارية بكافة الوثائق األخر*
نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية.
،شهادة السوابق العدلية ،سارية المفعول
شهادة االقامة ، تثبت إقامة المترشح على مستوى إقليم والية تيارت
الشهادات الطبية.
صور شمسية
بة في المكتسلالقدميةينبغي ان تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان االجتماعي ، بالنسبة  .شهادات العمل التي تثبت االقدمية المهنية للمترشح في االختصاص

.القطاع الخاص
ضاء،ول، عند االقتمشغشهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في اطار جهازي االدماج المهني و االجتماعي للشباب حاملي الشهادات، مع توضيح المنصب ال
،أي وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا اعلى من المستوى الشهادة المطلوبة في التخصص، عند االقتضاء
،أي وثيقة تثبت االشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند االقتضاء
شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين

:مكان إيداع ملف الترشح
.من صدور أول إشهار بمديرية جامعة ابن خلدون تيارت و مديرية التشغيلابتداءاخمسة عشر يوم عمل  (15)يجب أن تودع ملفات المترشحين في اآلجال القانونية

.من طرف المعني باألمر شخصياتمصلحة الموظفين اإلداريين و التقنيين و اعوان المصالح بمديرية جامعة ابن خلدون تيار :تودع الملفات على مستوى
وين لجامعة ابن المحددة لدى المديرية الفرعية للمستخدمين و التكاألجاليمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة المذكورة سالفا أن يقدم طعنا في  :مالحظات هامة

.خلدون تيارت

اإلعتبارالملفات الناقصة و التي تودع بعد اآلجال القانونية و التي ترسل عن طريق البريد أو تتضمن تخصصات غير مطلوبة ال تؤخذ بعين 

-:اإلنتقاءمعايير 
،نقاط05إىل (0مالئمة شعبة اختصاص تكوين املرتشح مع متطلبات الرتبة املراد االلتحاق هبا(
،إىل نقطتني (0تطابق ختصص الشهادة مع متطلبات الرتبة املراد االلتحاق هبا(
 اجلامعية واملراكز اجلامعية من نقطة إضافية واحدةدفعامهماملدارس الكربى من نقطتني إضافيتني ويستفيد األوائل يف رجيويستفيد خ
،إىل نقطتني (0التكوين املكمل للشهادة املطلوبة يف نفس التخصص(
، إىل نقطتني (0األشغال و الدراسات املنجزة من قبل املرتشح يف نفس التخصص(
،نقاط06إىل (0اخلربة املهنية املكتسبة من طرف املرتشح يف نفس املنصب أو يف منصب معادل(
، إىل نقطتني (0تاريخ احلصول على الشهادة(
،نقاط 03إىل  (0نتائج املقابلة مع جلنة االنتقاء)

جرى المقابلة بجامعة ابن خلدون تيارتت

:بالرتب التاليةلاللتحاق 2015تعلن جامعة ابن خلدون تيارت عن فتح مسابقات للتوظيف الخارجي على أساس الشهادات لسنة 


