الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة عمار ثليجي األغواط
إعــــالن عن تــوظيف لسنة 2018
إن السيد مدير جامعة عمار ثليجي باألغواط يعلن عن مسابقة توظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم " ب"
نمط التوظيف

الشروط

توظيف على
أساس الشهادة

الدكتوراه أو
شهادة معادلة

مسابقة على
أساس الشهادة

الماجستير أو
شهادة معادلة

التخصص

الشعبة

عدد المناصب مكان التعيين للناجحين

المالحظة

كلية األداب و اللغات
إنجليزية

دراسات بريطانية والكومونولث واألمريكية

02

فرنسية

تعليمية

01

إسبانية

تعليمية

01

كلية األداب و اللغات

كلية العلوم اإلجتماعية
فلسفة
علوم التربية
علم النفس
علم اإلجتماع

فلسفة غربية

01

اإلرشاد النفسي التربوي

01

علم النفس العيادي /علم النفس الصحة

01

علوم التربية  :العلوم النفسية

01

علم االجتماع و دراسات ديموغرافيا

01

كلية العلوم اإلجتماعية

كـلـية العلـوم اإلنسانية و العلوم اإلسالمية و الحضارة
علم االجتماع
التاريخ
العلوم اإلسالمية
علوم اإلعالم و اإلتصال

علم إجتماع اإلتصال
علم االجتماع التربوي
الجزائر و العالم المتوسطي خالل العهد العثماني
الدراسات القرآنية والتفسير
السمعي البصري

01
01
01
01
01

كلية العلـوم اإلنسانية و
العلوم اإلسالمية و
الحضارة

كلية العلــــوم
علم البيئة
بيولوجيا

علوم فالحية

الرياضيات
علوم المادة
فيزياء
كمياء

إيكولوجيا األوساط البيئية المائية

01

ميكروبيولوجيا التغذية

01

تثمين و تحسين التنوع البيولوجي النباتي الزراعي

01

وراثة و تحسين النبات

01

بيوكيمياء الغذاء

01

التسيير و األمن الصحي لألغذية

01

الرياضيات كل التخصصات

05

كل التخصصات

01

فيزياء كل التخصصات

05

كيمياء المواد

02

كيمياء عضوية تطبيقية

02

كلية العلوم

كلية التكنـــــــــولـــــوجيا
وقاية وأمن صناعي
هندسة الطرائق

كل التخصصات

01

هندسة كيميائية

01

هندسة البيئة

01

كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية و علوم التسيير
إقتصاد كمي

علوم إقتصادية

إقتصاد تطبيقي

01
01

كلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية
هندسة مدنية

المواد المركبة وحساب الهياكل

هندسة معمارية

البناء في المحيط الجاف

01

الحقوق

القانون اإلداري المعمق

01
01

معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
اإلدارة و التسيير الرياضي

تسيير الموارد البشرية والمنشأة الرياضية

كليـــــة
التكنولــــــــــوجيا

كلية العلوم اإلقتصادية
والتجارية و علوم
التسيير
كلية الهندسة المدنية
والهندسة المعمارية

01

كلية الحقوق و العلوم السياسية
القانون الجنائي

تودع أو ترسل
الملفات
بالمديرية
الفرعية
للمستخدمين
و التكوين
بجامعة عمار
ثليجي ص ب
 G37طريق
غرداية األغواط

01

كلية الحقوق و العلوم
السياسية
معهد علوم و تقنيات
النشاطات البدنية و
الرياضية

يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :طلب خطي  -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ,نسخة من المؤهل او الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين،
شهادة العمل عند االقتضاء  -شهادة االقامة  -إستمارة المعلومـات الشخصية الخاصة بالترشح للمنصب تحمل من موقع جــــامعة األغواط أو موقع المديرية
العامة للوظيفة العمومية تملىء من طرف المترشح
تودع او ترسل الملفات لدى المديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين بجامعة عمار ثليجي االغواط أوص ب  G37طريق غرداية األغواط في اجل اقصاه
خمسة عشر ( )15يوم عمل ابتداءا من نشر هذا االعالن في الصحف الوطنية
مالحظة :ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو الوارد ة إلى المؤسسة بعد انقضاء األجال المحددة

