
 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الـشعـبـيـة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وهران. -العلمي و التقني في علم االنسان االجتماعي و الثقافيمركز البحث 
 

 إعالن عه توظيف

للترظيننف فنن   بننرارا  عنن  فننتق مسنن بق  الثقنن ف  و االجتمنن ع  االنسنن   علنن  فنن  التقننن  و العلمنن  البحنن  مركنن علنن  ي  

 الرتب المبين  أدن ه:

 الرتبة
ومط 

 التوظيف
 التخصص المطلوب شروط االلتحاق

عذد المىاصة 

المالية 

 المفتوحة

 (*)التعييهمكان 

 
أستاذ 
بحث 

 قسم "ب"

 
على 
أساس 
 الشهادة

للحائزين على 
شهادة الدكتوراه في 

أو شهادة العلوم 
 معرتف مبعادلتها.

 (20) منصبانأدب عريب: 

 (21)واحد  : منصبعلوم سياسية
 (21)واحد  ب: منصجغرافيا
 (21منصب واحد ) :تاريخ

  (20) منصبان: علم اإلجتماع
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و    مركز البحث العلمي
التقين يف علم االنسان 

 االجتماعي و الثقايف
CRASC 

 
 

 

 

 

 

 

 

ملحق 
 بالبحث

 
 
 
 
 
 
 

على 
 أساس
 الشهادة

 

 

 

 للحائزين على
 شهادة الماجستير

مسلمة يف إطار 
ادلرسوم التنفيذي رقم 

ادلؤرخ  89-432
يف 
71/89/7889 

ادلعدل و ادلتمم، أو 
 الشهادة ادلعرتف 
مبعادلتها، بتقدير 

"قريب من احلسن" 
 .على األقل

 
 (21)  : منصب واحدحصاءإ

 (21) منصب واحد  :أنثروبولوجيا
 (21) منصب واحد :علم اللهجات

 (21) منصب: النفسم عل
 (21) منصب واحد( علم إجتماع سياسيعلم اإلجتماع:)

  

 

20 

 
 

 

 

 (21) )أنثروبولوجيا التنمية( منصب واحد :أدب شعيب
 (21) منصب واحد: (فلسفة ألمانية:)فلسفة

 (21) منصب واحد :علم اإلجتماع
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وحدة البحث يف الثقافة 
و االتصال و اللغات و 

    اآلداب و الفنون 
UCCLLA          

 وىران -بالسانية 

 
 (21) منصب واحد  :عربيةلغة 

 (21) منصب واحد  :فرنسيةلغة 

 (21) منصب واحد(فرنسية –عربية  –ألمانية ) ترمجة: 

  

 

 

20 
 

 

وحدة البحث حول 
 الرتمجة و ادلصطلحية 

URTT                 
 وىران –بالسانية 

 

 ــ ــ إعـالن عـن تـوظـيـف



 

 الرتبة

 

ومط 

 التوظيف

 

 شروط االلتحاق

 

 

 التخصص المطلوب

 

 

 

عذد المىاصة 

المالية 

 المفتوحة

 

 (*)التعييهمكان 

 

 

 

 

ملحق 
 بالبحث

 

 

على 
أساس 
 الشهادة

 للحائزين على
 شهادة الماجستير

مسلمة يف إطار 
ادلرسوم التنفيذي رقم 

ادلؤرخ  89-432
يف 
71/89/7889 

ادلعدل و ادلتمم، أو 
 الشهادة ادلعرتف 
مبعادلتها، بتقدير 

"قريب من احلسن" 
 .على األقل

 
 (21منصب واحد ) (معاصر تاريخ: )تاريخ

 (20: منصبان )لسانيات
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وحدة البحث حول 
 يف التسموية النظم

 RASYD اجلزائر 

 بالبليدة      

 
 (  20) انمنصب: أنثروبولوجيا
 (  21منصب واحد ) :علم اجتماع
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وحدة البحث حول 
األقاليم البارزة و 

 TESاجملتمعات 
 بقسنطينة

 

      :يجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية
  طلب خطي؛ -

 ؛التعريف الوطنية من بطاقةنسخة  -

 من ادلؤىل أو الشهادة ادلطلوبة؛ نسخة -
 )البطاقة يف األسفل( ؛بطاقة معلومات دتلئ من طرف ادلرتشح -

، قبل تعيينهم يف الرتب أو ادلناصب ادلرتشح ذلا، استكمال ملفاهتم اإلدارية بكافة الوثائق األخرى، و على ادلرتشحني ادلقبولني هنائيا
 السيما:

مصادق على مطابقتها لألصل من قبل ادلؤسسة أو اإلدارة  الوطنيةإزاء اخلدمة  من الوثيقة اليت تثبت وضعية ادلرتشح نسخة -
 ادلنظمة للمسابقة؛

 ؛سارية ادلفعول ،شهادة السوابق العدلية -
 االقامة؛شهادة  -

 ؛71شهادة ادليالد رقم  -

 األمراض الصدرية (؛ -طبيتان ) الطب العام  شهادتان -
 مشسيتان؛ (84)صورتان  -

، ينبغي أن تكون ىذه الشهادات مؤشر عليها من طرف ىيئة االختصاصللمرتشح يف ادلهنية  األقدميةشهادات عمل تثبت  -
 ؛، بالنسبة لألقدمية ادلكتسبة يف القطاع اخلاصاالجتماعيالضمان 

شهادة تثبت مدة العمل ادلؤدى من طرف ادلرتشح يف اطار جهازي االدماج ادلهين و االجتماعي للشباب حاملي الشهادات  -
 ، عند االقتضاء؛شغولمع توضيح ادلنصب ادل

 عند االقتضاء؛ ،أي وثيقة تثبت متابعة ادلرتشح تكوينا أعلى من مستوى الشهادة ادلطلوبة يف التخصص -
 



 أي وثيقة تثبت األشغال و الدراسات ادلنجزة من طرف ادلرتشح يف التخصص عند االقتضاء؛  -
 بالنسبة للمرتشحني ادلتزوجني. عائليةال احلالة شهادة -

 اإلنتقاء في المسابقة:معايير  -

 نقاط( : 5إىل  0مالئمة شعبة اختصاص تكوين ادلرتشح مع متطلبات الرتبة ادلراد االلتحاق هبا ) من  -1
 نقطتني(: 2إىل  0تطابق الشهادة مع متطلبات الرتبة ادلراد االلتحاق هبا ) من  -أ

 نقطتنيترتب ختصصات ادلرتشحني حسب احتياجات ادلركز كالتايل :مجيع التخصصات 
 نقاط(: 3إىل  0تقدير الشهادة ) من  -ب

 نقاط، 3تقدير "حسن جدا" أو "مشرف جدا":  -
 تقدير "حسن" أو مشرف": نقطتان، -

 نقاط(: 5إىل  0التكوين ادلكمل للشهادة ادلطلوبة يف نفس التخصص ) من  -2
 التسجيل األول يف الدكتوراه: نقطتان، -
 نقاط،  3التسجيل الثاين يف الدكتوراه:  -
 نقاط، 5سجيل الثالث يف الدكتوراه: الت -

 إىل نقطتني(: 0األشغال و الدراسات ادلنجزة من طرف ادلرتشح يف رلال ختصصو ) من  -3
 ( نقطتني،02نقطة عن كل إصدار أو مداخلة يف حدود ) 0.5منشورات أو مداخالت دولية:  -
 طة واحدة،نقطة عن كل إصدار أو مداخلة يف حدود نق 0.25منشورات أو مداخالت وطنية:  -

 نقاط(: 4إىل  0اخلربة ادلهنية ادلكتسبة من طرف ادلرتشح ) من  -4
 ( نقاط،04نقطة عن كل سنة تدريس، بعد احلصول على الشهادة ادلطلوبة لاللتحاق بالرتبة ادلعنية، يف حدود أربع ) 0.5 -
 ( نقاط،04عن كل سنة تدريس، قبل احلصول على الشهادة ادلطلوبة لاللتحاق بالرتبة ادلعنية، يف حدود أربع ) نقطة 0.25 -

 نقاط(: تقوم جلنة إجراء ادلقابلة بتقييم ادلرتشح يف اجلوانب التالية : 4إىل  0نتائج ادلقابلة مع جلنة االنتقاء ) من  -5
 القدرة على التحليل و التلخيص )نقطة واحدة(، -
 وضوح و سالسة اخلطاب )نقطة واحدة(، -
 القدرة على التواصل )نقطة واحدة(، -
 ادلهارات العلمية اخلاصة )نقطة واحدة(. -

 كل مرتشح يتغيب عن ادلقابلة يقصى تلقائيا من ادلسابقة.
 ولوية التالية :يتم الفصل بني ادلرتشحني ادلتساوين يف النقاط، عند اإلعالن عن نتائج ادلسابقة على أساس الشهادة حسب األ

 ذو حقوق الشهيد )ابن أو ابنة شهيد (. -
 األصناف ذات االحتياجات اخلاصة ) ادلعاقون الذين ذلم القدرة على أداء ادلهام ادلرتبطة بالرتبة ادلراد االلتحاق هبا(، -
 سن ادلرتشح ) األولوية لألكرب سنا(، -
 والد ، متكفل بعائلة ، أعزب(.الوضعية العائلية للمرتشح )متزوج لو أوالد ، متزوج بدون أ -

 طرق الطعن بالنسبة للمترشحين غير المقبولين:
عليها البث يف ىذا الطعن و الرد على بإمكان ادلرتشحني غري ادلقبولني للمشاركة يف ادلسابقة على أساس الشهادات، تقدمي طعن لدى السلطة اليت ذلا صالحية التعيني اليت جيب 

 أيام عمل على األقل من تاريخ إجراء ىذه ادلسابقة.( 05ادلعنيني قبل مخسة )
 :تحديد آجال التسجيالت و إيداع الملفات

 ابتداء من أول صدور ذلذا اإلشهار. عمل يوم 02بعشرين دد ججال إيداع ادللفات حت -



 .يتم اجراء ادلقابلة مع اللجنة بالنسبة للمرتشحني ادلقبولني مبقر ادلركز -
 توضع الملفات :

 CRASC العلمي و التقني في علم االنسان االجتماعي و الثقافي بوهرانبمقر مركز البحث 

 : الكائن بالعنوان التالي

TECHNOPOLE USTO – BIR EL DJIR- ORAN 

 

 :مالحظة
 ادللفات الناقصة أو تلك الواردة خارج ججال التسجيالت.   االعتبارال تؤخذ بعني  -
 

 



 جلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيـة الشعبيـةا

 (2) منوذج رقم

 الشهادة على أساس  استمارة معلومات للمشاركة يف املسابقة

 ........... لإللتحاق برتبة

 إطار خاص باإلدارة املنظمة للمسابقة

 .........تسمية المؤسسة أو اإلدارة العمومية المنظمة للمسابقة 

 ........................................:(إيداع امللف)تاريخ التسجيل.............. :التسجيلم قر
 

 الشخصية املعلومات-1 

 :.............................................................................اإلسم:..........................................................اللقب -

 ....................................................................................و(:...........................................................ة)إبن -

 ..........:............................................................................................................................تاريخ االزدياد -

 ...................................................................................:...............................................اإلزدياد  مكان -

 ..................:............................................................................................................................اجلنسية -

             نعم        ال         عدد األوالد( ة)متزوج: الوضعية العائلية -

 نعم        ال           :  هل لك صفة ذوي حقوق الشهيد -

 ...............  .....:...نعم        ال         أذكر طبيعة اإلعاقة: :  هل أنت من ذوي اإلحتياجات اخلاصة -

 :.........................................................الوالية:..................................................البلدية: مكان اإلقامة -

 ....................:............................................................................................................................العنوان -

 .............:............................................................................................................................رقم اهلاتف -

 ....................................................:..............................................................عنوان الربيد اإللكرتوني -

 مؤدى         معفى         مؤجل           مسجل : الوضعية اجتاه اخلدمة الوطنية -

 ........:.................................................تاريخ اإلصدار:.......................................الرقم: مرجع الوثيقة -

 * املتحصل عليه (املؤهلأو)الشهادة معلومات حول  -2   

 الشهادة تسمية...........:........       ........................................................................................... 

 .............................................التخصص:................................................................الشعبة-  

 ....................................رقم........................:....................(أو املؤهل) تاريخ احلصول على الشهادة-

 ....... /....../.......إىل...... / ......./......من: ...................................التكوين للحصول على الشهادةمدة -

 :.........................................................................................................املؤسسة املسلمة للشهادة-

 
*

 .علومات اخلاصة بالشهادة املللوبة للمشاركة  ي املسابقةاذكر امل

 

 الصورة



 

 معلومات حول املسار الدراسي -3       

 تقدير الشهادة:…….....…............……………………………………………… 

  االولاللالب((major   رقم :............./.............السنة الدراسية:  الدععة ي

 :.......................................الوثيقة

 : ...................................................................................من قبل....../......./...........:اإلصدارتاريخ 

  ( ةكما هو مبني  ي كشوف النقاط السنوية أو السداسي )معدل املسار الدراسي : 

 

 املعدل العام املعدل السنوي  معدل السداسي السنة

 السداسي الثاني السداسي األول (جمموع معدل السنوات)

1     

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 العامسوبة  ي معدل السداسي األخ ر أو املعدل عالمة مذكرة نهاية الدراسة إن مل تكن حم............

      
 

  (ان وجدت) يف نفس التخصص معلومات حول التكوين املكمل للشهادة-4

 

 

املؤسسة املسلمة  التخصص الشعبة طبيعة الشهادة

 للشهادة

رقم 

 الشهادة

 تاريخ

 إصدار

 الشهادة 

 مدة

 التكوين

 تاريخ احلصول على الشهادة 

 أو تاريخ التسجيل  ي

 الدكتوراه 

 السنة الشهر اليوم إىل من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      



 

 

 (إن وجدت) األشغال والدراسات املنجزةمعلومات حول  -5

 

 طبيعة العمل أو الدراسة

 

 

 اجمللة أو الدورية املنشور بها النشر تاريخ
 التاريخ العدد التسمية  السنة الشهر اليوم

 

 

      

 

 

 * (إن وجدت) علومات حول اخلربة املهنيةم -6      
 

 تسمية 

 أو املؤسسة اإلدارة 

 (املستخدمةاهليئة ) 

الوظيفة أو املنصب 

 املشغول

سبب إنهاء  شهادة العمل أو عقد العمل االفرتة

 التاريخ    الرقم       إىل     من     عالقة العمل

 

 

      

 

 (العاملنيبالنسبة للمرتشحني ) معلومات حول الوضعية املهنية احلالية -7                 

 تسمية الوظيفة أو الرتبة املشغولة عند تاريخ الرتشح للمسابقة....................................................: 

 .........:......................................................................................................................تاريخ أول تعيني -

 :.........................................................................تاريخ التعيني  ي الرتبة أو املنصب املشغول حاليا -

 .....................:......................................................................................................................الصنف -

 ...............:............................................................................................................................الدرجة -

 ...................التاريخ:..................الرقم: مرجع مواعقة اإلدارة املستخدمة للمشاركة  ي املسابقة -

  اإلمضاءالسللة صاحبةصفة.............................:............................................................................... 

 ....................................................................................................................................:اإلدارةعنوان  -

 :............................الربيد اإللكرتوني :...............................عاكس:.........................................اهلاتف

 

ه الوثيقة وأحتمل كل تبعات ذبصحة املعلومات املبينة  ي هبشر ي املمضي أدناه أصرح  اأن        

 .إلغاء جناحي  ي املسابقة مبا  ي ذلكعدم صحة أو دقة املعلومات 

 إمضاء املعين                                                                                    

 

 .الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية على مستوىها بالعمل غ ر املصرح ات ال تؤخذ بعني االعتبار عرت *


