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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-تيارت–خلدون إبنجامعة 
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.مهندس دولة في االعالم االلي أو شهادة معادلة لها02مهندس دولة في االعالم االلي02

04وثائقي أمين محفوظات03
هادة أو شالليسانس في علم اقتصاد المكتبات شهادة

.معادلة لها

01ملحق بالمخابر الجامعية04
لعليا ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات ا

.أو شهادة معادلة لها
ميكروبيولوجيا

05مساعد وثائقي أمين محفوظات05
صاد شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقت

.أو شهادة معادلة لهاالمكتبات 

: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-
:السيما ى، 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
خاصالمكتسبة في القطاع اللالقدميةينبغي ان تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان االجتماعي ، بالنسبة  .شهادات العمل التي تثبت االقدمية المهنية للمترشح في االختصاص.
ول، عند االقتضاء،مشغشهادة 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
.الجرائد الوطنيةمن صدور أول إشهار بمديرية جامعة ابن خلدون تيارت و ابتداءاخمسة 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 المحددة لدى المديرية الفرعية للمستخدمين و التكاألجاليمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة المذكورة سالفا أن يقدم طعنا في  :مالحظات هامة

.ابن 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 
،نقاط05إلى (0مالئمة شعبة اختصاص تكوين المترشح مع متطلبات الرتبة المراد االلتحاق بها(
،إلى نقطتين (0تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد االلتحاق بها(
 الجامعية والمراكز الجامعية من نقطة إضافية واحدةدفعاهممالمدارس الكبرى من نقطتين إضافيتين ويستفيد األوائل في ريجويستفيد خ
،إلى نقطتين (0التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص(
، إلى نقطتين (0األشغال و الدراسات المنجزة من قبل المترشح في نفس التخصص(
،نقاط06إلى (0الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل(
، إلى نقطتين (0تاريخ الحصول على الشهادة(
،نقاط 03إلى  (0نتائج المقابلة مع لجنة االنتقاء)

جرى المقابلة بجامعة ابن خلدون تيارتت

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


