الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة البليدة 1
إعالن عن التوظيف

للسنة المالية 2021
تعلن جامعة سعد دحلب البليدة  1عن فتح مسابقة لاللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم  -ب-
حسب التخصصات المطلوبة والمناصب المفتوحة التالية:
الرتبة

نمط التوظيف

شروط االلتحاق

على أساس
الشهادة

 شهادة دكتوراهدولة أو شهادة
دكتوراه علوم أو
شهادة الدكتوراه
ل م د أو شهادة
معترف بمعادلتها

عن طريق
المسابقة على
أساس الشهادة

 يجب أن تكونشهادة الماجستير
المحصل عليها في
إطار المرسوم
التنفيذي 254/98
أو الشهادة
المعترف بمعادلتها
بتقدير ( قريب من
الحسن ) على األقل

مكان التعيين
كلية أو معهد

علوم غذائية

 هندسة الطرائقالغذائية

01

 -تكنولوجيا غذائية

كلية علوم
الطبيعية
والحياة

أستاذ مساعد قسم ب

الشعبة

التخصص المطلوب

عدد
المناصب

بيولوجيا

 هندسة البيئة علم الوراثة علوم األحياء الدقيقة -بيولوجيا و الصحة

01

01

 -بيوتكنولوجيا نباتية

بيوتكنولوجيا
 -تحسين الوراثي

01

للنباتات

اإلعالم اآللي

اإلعالم اآللي

02

كلية العلوم

المصالح
المركزية

كيمياء

كيمياء صناعية

01

اللغة
اإلنجليزية

جميع التخصصات

02

اللغة
الفرنسية

جميع التخصصات

01

شروط
أخرى

تكوين الملف:
 طلب خطي.
 صورة شمسية.
 نسخة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية.
 نسخة طبق األصل من شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
 نسخة طبق األصل من شهادة الماجستير مدون عليها تقدير الشهادة أو شهادة معادلة لها.
 نسخ طبق األصل من شهادات مدرسية في التسجيل في الدكتوراه إن وجدت .
 ملئ إستمارة المعلومات من طرف المترشح الموجودة على المنصة الرقمية .
 منشورات أو مداخالت دولية أو وطنية في التخصص إن وجدت .
 الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح قبل و بعد الحصول على الشهادة المطلوبة في
مجال التدريس بقطاع التعليم العالي.
 بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة الموظف إحضار الوثائق التالية : ترخيص بالمشاركة في المسابقة ممضي من طرف السلطة التي لها صالحية التعيين. تعهد باالستقالة في حالة النجاح في المسابقة . إيداع الملفات: يتم إيداع الملفات الترشح عن طريق األرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض عبر الموقعاإللكتروني لجامعة البليدة  (recrutement.univ-blida.dz) 1في أجل أقصاه  15يوم عمل إبتداءا
من تاريخ النشر في الجرائد الوطنية.
 يتعين علي المترشحين المقبولين نهائيا قبل تعيينهم في رتبة أستاذ مساعد قسم ب استكمالملفاتهم اإلدارية بكافة الوثائق األخرى السيما :
 نسخة من شهادة إثبات الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية. شهادتان طبيتان ( صدرية  ،عامة ). صورتان شمسيتان ()02 -بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمتزوجين.

 -يتم انتقاء المترشحين للمسابقة على أساس الشهادة وفق المعايير التالية:







مالئمة شعبة إختصاص تكوين المترشح مع متطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بها .
التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص .
األشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصه.
الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصصص ) ،فصي مجصال التصدريس فصي قطصاع التعلصيم
العالي(.
نتائج المقابلة مع لجنة االنتقاء.
*يتم اإلعالن عن قائمة المترشحين المقبولة ملفاتهم إلجراء المقابلة مع لجنة االنتقاء على مستوى
األرضية الرقمية المذكورة أعاله ،كما يتم استدعاؤهم عن طريق البريد اإللكتروني الشخصي .

إيداع الطعون:
 يتم إعالم المترشحين المرفوضة ملفاتهم من طرف اللجنة التقنية عن طريق البريداإللكتروني الشخصي بقرار الرفض ويمكن لهم إيداع الطعون عن طريق نفس الموقع
لتلقي الرد النهائي .

