الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي
جـامعة  02أوت  5511سكيكــدة

إعـــــلان عن توظيــــف
تعلن جامعة  02أوث  5511ـ سكيكدة ـ عن فتح مسابقات للتوظيف في الرتب المبينة :

الرتبـــة

نمط
التوظيف

شروط االلتحــاق

التخصص المطلوب

عدد
المناصب
المالية
المفتوحة

العلوم القانونية و اإلدارية،
العلوم االقتصادية ،العلوم المالية ،العلوم
التجارية ،علوم التسيير ،العلوم السياسية و

ملحق إدارة

الحائزيـن على شهادة البكالوريا

العالقات الدولية ،علم االجتماع،

الذين أتمو بنجاح سنتين ( )20من الدراسة أو

علم النفس ،علوم اإلعالم و االتصال ،العلوم

التكوين العاليين

اإلسالمية ،التسيير العمومي ،قانون األعمال،

20

قانون العالقات
االقتصادية الدولية ،التجارة الدولية،

عون إدارة رئيسي

مسابقة
على
شهادة بكالوريا التعليم الثانوي ،شهادة النجاح
أساس
في االمتحان الخاص للدخول إلى الجامعة
الشهادة

التسويق.
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المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل أو

شهادة معادلة لها.

عون حفظ البيانات

 شهادة الكفاءة المهنية لعـــون حفــظ البيانـات شهادة السنـة األولى ثانوي كاملـة باإلضافـةإلى تكوين في اإلعالم اآللي مدته ستـة ()20
أشهر على األقـل لدى مؤسسة خاصة للتكوين
المهني معتمدة .

عون تقني للمكتبات
الجامعية
عون إدارة

المهارة المهنية في إختصاصات عامل
على الميكرومعلوماتية وعامل على جهاز
اإلعالم اآللي وعامل إدراج المعلومات
وشهادة الكفاءة المهنية إختصاص حجز
في اإلعالم اآللي .

شهادة السنـة الثالثة ثانوي كاملـة

25

شهادة السنـة الثالثة ثانوي كاملـة

20

يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية:
 0ـ نسخة عن وثيقة إثبات الهوية
 5ـ طلب خطي للمشاركة في المسابقة
 -1نسخة من كشف النقاط
 0ـ نسخة من الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب
 0ـ نسخة من شهادات العمل عند االقتضاء.
 -3ظرفان بريديان من الحجم المتوسط بالطابع و العنوان.
 7ـ استمارة معلومات تملئ من طرف المترشح (تسحب من اإلدارة أو من الموقع االلكتروني لجامعة سكيكدة)
www.univ-skikda.dz
تحديد آجال التسجيالت وإيداع الملفات :
يودع ملف الترشح للمسابقة على مستوى مديريـــة الجامعـــة (المديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين) الكائن مقرها بطريق
الحدائق سكيكدة  ،في أجـل أقصاه خمسة عشر ( )51يوم عمل إبتداء من بداية صدور أول إعالن في الوكالة الوالئية للتشغيل.
مالحظة :ترفض كل الملفــات الناقصة .
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