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حسب الجدول  ( 51/55/1056دورة )للتعليم العالي مساعدا  اأستاذ (28)لتوظيف  ياتمبار (22)تنظم جامعة ابن طفيل  
 :التالي

 عدد المناصب التخصص المؤسسة المستفيدة

الخبرة، نقل التكنولوجيا المركز الجامعي للتحاليل، /الرئاسة

 القنيطرة - 141: ب.ص ومحضن جامعة ابن طفيل

- Physico- chimie/corrosion 05 

 المركز الجامعي للموارد المعلوماتية / الرئاسة

 القنيطرة - 141: ب.ص

-Informatique- Traitement d’image 05 

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية

 القنيطرة - 141: ب.ص 

Informatique- 05 

Genie  Electrique- 05 

 

 كلية العلوم

 القنيطرة - 511: ب.ص

Physique des Matériaux - 05 

Matière et Rayonnement- 05 

Mécanique-Energétique -05 

Epidémiologie-Bactériologie Médicale- 05 

Géosciences du Littoral- 05 

Chimie Organique- 05 

Chimie Physique- 05 

 

 كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

 القنيطرة - 405: ب.ص

 05 والتفسير  علوم القرآن -

 05 اللغة الفرنسية -

 01 التاريخ  -

 01 الجغرافيا البشرية -

 05 الجغرافيا  -

 05 الفلسفة الحديثة  -

 05 اللغة االنجليزية -

 االقتصادية و االجتماعيةكلية العلوم القانونية و 

 القنيطرة - 1050: ب.ص

 01 علوم االقتصاد و التدبير -

 01 قانون باللغة الفرنسية  -

 المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير

 القنيطرة - 5410: ب.ص

 05 اللغة العربية و آدابها -

- Gestion 01 

الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه ، و بمختلف االدارات العموميةالدكاترة العاملين  نموظفيالتفتح المباريات  في وجه    

 .الدولة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لهما 

 :ملف الترشيح   

 يحمل اسم و عنوان و رقم هاتف المترشح ؛ المؤسسةطلب خطي موجه لرئيس  -

 نسختان من عقد االزدياد حديثة العهد؛ -

 الوطنية مصادق عليهما؛ نسختان من بطاقة التعريف -

 خمس نسخ من السيرة الذاتية للمترشح؛ -

 خمس نسخ من الشهادات مصادق عليها؛ -

مصحوبة بقرار المعادلة  نسخة من قرار المعادلة العلمية التي يصدرها وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر -

 اإلدارية للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة؛

 نسخ من األطروحة الجامعية؛خمس  -

خمس نسخ من مجموع أعمال البحث التي قام بها المترشح بصفة شخصية أو بالتعاون والمتضمنة على الخصوص مقاالت أو  -

 مؤلفات أو دراسات مونوغرافية؛

 ظرفان بطابع بريدي يحمالن اسم وعنوان المترشح؛ -

 ترخيص الجتياز المباراة؛ -

 10/50/6201المؤسسات المعنية قبل  يجب أن تصل ملفات الترشيح إلى

 :طبيعة االختبارات وسيرها 

 :تشمل مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين على اختبارين

 (1معامل )خاص بشهادات المترشحين وأعمالهم :  األول

 (1معامل )اختبار في شكل عرض ومناقشة بين المترشحين ولجنة المباراة : الثاني

___________________________________________________________________ 

 كل ملف تنقصه إحدى الوثائق يعتبر الغيا :مالحظة

 














































