
 
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية لجمهوريةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
 المؤسسة :جامعة المدية

 

 

 

 نموذج إعالن عن توظيف و/أو مسابقة على أساس الشهادات 

 لإللتحاق بسلك األساتذة المساعدين  ، رتبة: أستاذ مساعد قسم "ب"

 
لإللتحاق  سلك  األساتذة المساعدين ، رتبة : أستاذ مساعد   2022ابقة على أساس الشهادات بعنوان سنة  تعلن  جامعة المدية  عن توظيف و/ أو مس

 قسم "ب" وذلك وفقا للشعب والتخصصات المبنية في  الجدول الملحق بهذا اإلعالن

عبر األرضية الرقمية " بروغرس" وفقا للرابط اإللكتروني التالي:يودع ملف الترشح حصريا  -  
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يجب أن تحتوي ملفات الترشح للتوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات لإللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم "ب"  على الوثائق التالية:  

 * طلب خطي.

لوطنية.( من بطاقة التعريف ا1* نسخة)  

( من المؤهل أو الشهادة المطلوبة.1* نسخة )  

) تحمل من موقع الواب  للمديرية العامة للوظيفة *إستمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح  وتودع  عبر األرضية الرقمية "بروغرس" 

 العمومية واإلصالح اإلداري أومن موقع الواب لجامعة المدية(

ثيت األعمال العلمية المنجزة من طرف المترشح في مجال شعبته وتخصصه قبل أو بعد  الحصول على الشهادة  المطلوبة ) * نسخة من الوثائق التي ت

نسخة من المقاالت العلمية والمداخالت ونسخة من صفحة الكتاب العلمي التي تحمل الرقم الدولي المعياري للكتاب )ردمك( عند اإلقتضاء.  

لخبرة المهنية المتحصل عليها من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤسسات التعليم العالي )وفق النموذج المحدد ،يتم *شهادات العمل التي تثبت ا

جامعة المدية( عند اإلقتضاءتحميله  من موقع   

ادة المطلوبة ،في *شهادات العمل  التي تثبت الخبرة المهنية المتحصل عليها من طرف المترشح في مجال التدريس ، بعد الحصول على الشه

 المؤسسات التابعة لقطاعات النشاط األخرى، مرفقة بشهادة إنتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان االجتماعي المعنية،عند اإلقتضاء

لمؤسسات *شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المتحصل عليها بعد الحصول على الشهادة المطلوبة ، بعنوان شغل مناصب التأطير على مستوى ا

عند واإلدارات العمومية و/ او المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، مرفقة بشهادة إنتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان االجتماعي المعنية، 

 اإلقتضاء

 * شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين

( من بطاقة تثبت إعاقة  المترشح ، عند اإلقتضاء1* نسخة )  

( يوم عمل إبتداءا من 15"بروغرس" بخمسة عشرة )تسجيالت للتوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات عبر األرضية الرقمية يحدد أجل ال-

 تاريخ صدور أول إشهار في الصحافة المكتوبة

ائه من التوظيف و/ أو المسابقة يؤدي غياب المترشح عن حضور المقابلة مع لجنة اإلنتقاء في التاريخ والتوقيت المحددين ضمن اإلستدعاء إلى إقص-

 على أساس الشهادات

يمكن لكل مترشح اإلطالع على نتائج ملف ترشحه في التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات لإللتحاق برتبة:أستاذ مساعد قسم "ب" عبر  -

المؤسسة الجامعية المعنية. األرضية الرقمية "بروغرس" بإستعمال حسابه اإللكتروني ، وذلك بعد اإلعالن عنها من طرف  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://progres.mesrs.dz/webrecrutement


 
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية لجمهوريةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
 جامعة يحي فارس بالمديـة

 

  م )ب(أو مسابقة لى أساس الشهادات لإللتحاق بسلك  األستذة  المساعدين رتبة: أستاذ مساعد قس إعـــــالن عــــن توظيفملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

الترشح للتوظيفشروط   مكان التعيين 

المناصب 

المالية 
 المفتوحة

 المؤسسة الجامعية الشعبة  التخصصات األولوية

 

  

 

توظيف على أساس الشهادة -01

للحائزين على شهادة دكتوراه دولة أو 

 دكتوراه في العلوم

 أو شهادة معترف

 بمعادلتها .

 

 

 

مسابقة على أساس الشهادات   -02

ائزين على شهادة الماجستير أو للح

 شهادة معترف بمعادلتها

 بتقدير قريب من الحسن على األقل

 اإلعالم اآللي جميع التخصصات  02 كلية العلوم

 

 

المدية-جامعة   

 

مسابقة توظيف على 

أساس الشهادات 

لإللتحاق  برتبة : 

 أستاذ مساعد قسم )ب(

 كلية التكنولوجيا

01 

 

نابيب الغازـأمن،سالمة وتقوية أ 1  الكيمياء 

كيمياء المحيط وعالقات كمية وهيكلة/نشاط- 2  

تحليل وإدارة التلوث البيئي- 3  

كل التخصصات في الشعبة- 4  

 ممتزات وحوافز- 1
الكيمياء 

 التطبيقية
 تحليل وتفاعلية المواد المركبة- 2

 كل التخصصات في الشعبة- 3

01 

 تحويل الطاقة والمحركات الكهربائية- 1

هندسة 

 كهربائية

 هندسة كهربائية- 2

 آلية- 3

 كل التخصصات في الشعبة- 4

 إلكترونيك وإتصاالت سلكية والسلكية- 1

 اتصاالت سلكية والسلكية ومعالجة المعلومة- 2 إلكترونيك

 كل التخصصات في الشعبة- 3

ية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية كل

 وعلوم التسيير

 

01 
 

إدارة األعمال - 1  

 علوم التسيير 
2 

التطبيقي في إدارة  األعمال   االقتصاد-
 والمالية

تسيير عمومي - 3  

تخصصات أخرى في   نفس الشعبة - 4  

محاسبة - 1  
علوم مالية  

 ومحاسبة
مالية المؤسسة - 2  

تخصصات أخرى في نفس الشعبة - 3  

 01 كلية األداب واللغات

أدب عربي - 1  

الدراسات 

 األدبية

أدب حديث ومعاصر- 2  

أدب حديث- 3  

 تخصصات أخرى في نفس الشعبة 4

 01 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

علم النفس العصبي - 1  

 أرطوفونيا

 

أمراض اللغة والتواصل- 2  

علم النفس اللغوي والمعرفي - 3  

تخصصات أخرى في نفس الشعبة - 4  

علم النفس العيادي- 1  

القياس في علم النفس والتربية- 2 علم النفس  

تخصصات أخرى في نفس الشعبة- 3  
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   Annonce d'un emploi ou d'un concours sur titres pour intégrer le corps des professeurs assistants Grade : Professeur assistant class (B) 

établisseme

nt 

universitai

re 

 

FILIERE   SPECIALITE PRIORITE 
NOMBRE 

DES 

POSTES 
FACULTE 

MODE DE 

RECRUTEMENT 

UNIVERSITE DE 

MEDEA 

Informatique Toutes les spécialités   02 Faculté des sciences  

 
I - Recrutement Sur Titres 

,  les titulaires du doctorat 

d’Etat ou du diplôme de 

docteur en sciences ou 

d’un diplôme reconnu 

équivalent. 

 

II-  Par voie concours sur 

titres , les titulaires du 

diplôme de Magister ou 

d’un diplôme reconnu 

équivalent  doivent avoir 

été délivrés  au moins avec 

 la mention " assez bien 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chimie 
-Sécurité, fiabilité et  renforcement des 

gazoducs 
1 

01 

Faculté Technologie 

-Chimie de l'environnement et relation  

quantitative,struture/activité(Q S A R) 

 

2 

-Analyse et gestion de pollution de  

l'environnement 
3 

-Toutes les spécialités dans la filiére 4 

Chimie Appliqueé -Adsorbants et catalyseures 1 

-Analyse et réactivité des  matériaux 

composites  
2 

- Toutes les spécialités dans la filiére 3 

Génie Electrique -Conversion d'énergie et entrainement 

éléctrique 
1 

01 

Génie électrique 2 

-Automatique 3 

-Toutes les spécialités dans la filiére 4 

Electronique - Electronique et télécommunication  1 

-T télécommunications et traitement de 

l'information 

2 

   

- Toutes les spécialités dans la filiére 
3 

Sciences de 

Gestion 
 

-Management 1  

 

 

 

 

01 

 

 

Faculté des 

sciences 

Economiques  

de Gestion et  

sciences 

Commerciales 

 

- Economie appliquée en management et 

finance 

2 

-Gestion  public 3 

-autres spécialités dans la filière. 4 

 
Sciences 

financières  et 

comptabilité 

 

-Comptabilité 1 

-finance d'entreprise 2 

- autres spécialités dans la filière 3 

 

Etudes littéraire 
-Littérature Arab 1 01 Faculté des 

Littérature 

arabe 

 

- Littérature Moderne et Contemporaine 2 

- Littérature Moderne 3 

- autres spécialités dans la filière. 4 

Orthophonie 

 
-Neuropsychologie 1  

 

 

 

01 

Faculté des 

sciences 

humaine et 

sociales 

 

-Pathologie de langage et de la 

Communication 

2 

-Psycho-linguistique et cognitive 3 

-Toutes les spécialités dans la filiére 4 

Psychologie - Psychologie Clinique 1 

- Psychométrie et Mesure en Education 2 

-  Toutes les spécialités dans la filiére 3 

DOSSIER A FOURNIR : 

*-notice de renseignement 

retiré   du site web de université 

de Médéa 

*une copie de pièce identité   

* une demande manuscrite de 

participation 
* une copie du titre ou diplôme 

* Eventuellement les 

attestations de travail 

justifiant d'une expérience     

professionnelle. 

* une(01) photos 

*travaux et études  réalisé 

www.univ-medea.dz 
 

 

Le dossier Complet Sera déposé  au :https://progres.mesrs.dz/webrecrutement 
 
Date de Clôture :       15  jours  après  la parution  du  Présent avis. 
N/B : * les candidats titulaires d’un doctorat sont invités de présenter le     dossier de candidature    

accompagné  avec  le diplôme de magister. 

 Doit  présentes les documents originaux sur demande 
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