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:َُجغٍ أٌ َشًم يهف انتششـخ ػهً انىثـبئـك انتبنُـخ * 1

     طهة خطي يسذد اإلخرظاص انًشاد انًشاسكح فيّ  يع سلى انٓاذف

 طٕس شًسيح02     َسخح يٍ تطالح انرعشيف انٕطُيح                               

يع ضشٔسج  (شٓادج انًاخرسيش أٔ انذكرٕساِ أٔ شٓادج يعادنح نًٓا)     َسخح يٍ انًؤْم انعهًي انًطهٕب 

إسفاق شٓادج انًاخسريش نهساطهيٍ عهٗ انذكرٕساِ

    شٓاداخ انعًم ذثثد انرذسيس في انرعهيى انعاني إٌ ٔخذخ 

إٌ ٔخذخ  (يُشٕساخ أٔيذاخالخ دٔنيح أٔ ٔطُيح)    انٕثائك انري ذثثد األشغال ٔانذساساخ انًُدزج يٍ طشف انًرششر في يدال ذخظظّ 

     شٓاداخ انرسديم في انذكرٕساِ يًضيح يٍ طشف انًظانر انًؤْهح لإََا نكم سُح خايعيح إٌ ٔخذخ

www.univ-batna.dz :     إسرًاسج يعهٕياخ ذًهٗء يٍ طشف انًرششر  يٕخٕدج في يٕلع اندايعح 

www.dgfp.gov.dzأٔ يٕلع انًذيشيح انعايح نهٕظيفح انعًٕييح  

شهادة تثبت إن كان المعنً من ذوي اإلحتٌاجات الخاصة إن وجدت-     شهادة صفة ابن أو بنت شهٌد إن وجدت         

  ظرفان برٌدٌان حجم متوسط مع الطوابع والعنوان الكامل       

(إلزامً )ــ  ظرف برٌدي حجم كبٌر مع الطابع والعنوان 

   ثبنُغجخ نهًتششذٍُ انزٍَ نهى طفخ انًىظف ػهُهى إضبفخ انىثبئك انتبنُخ 

      ذمذيى سخظح انًشاسكح في انًساتمح يًضاج يٍ طشف انسهطح انري نٓا طالزيح انرعييٍ 

     ذظشير ششفي يرضًٍ انرعٓذ تاالسرمانح انًثذئيح يٍ انشذثح األطهيح في زانح انُداذ انُٓائي في انًساتمح 

نسخة من وثٌقة إثبات الوضعٌة إتجاه الخدمة الوطنٌة:  يتعين على المترشحين الناجحين نهائيا استكمال ملفاتهم اإلدارية بالوثائق التالية 

 -  سارٌة المفعول03صحٌفة السوابق العدلٌة أصلٌة رقم  

":ة"يؼبَُش اإلَتمبء فٍ انتىظُف ػهً اعبط انشهبدح وانًغبثمخ ػهً أعبط انشهبدح نإلنتذبق ثشتجخ أعتبر يغبػذ لغى * 2

 :( َماط5 إنٗ 0)يالئًح شعثح اخرظاص ذكٕيٍ انًرششر يع يرطهثاخ انشذثح انًشاد اإلنرساق تٓا - 1

( إنٗ َمطري0ٍ) ذطاتك ذخظض انشٓادج يع يرطهثاخ انشذثح انًشاد اإلنرساق تٓا 1-1

( َماط3 إنٗ 0) ذمذيش انشٓادج 2-1

 :( َماط5 إنٗ 0)انركٕيٍ انًكًم نهشٓادج انًطهٕتح في َفس انرخظض - 2

 :( إنٗ َمطري0ٍ )األشغال ٔانذساساخ انًُدزج يٍ طشف انًرششر في يدال ذخظظّ- 3

 :( َماط4 إنٗ 0)انخثشج انًُٓيح انًكرسثح يٍ طشف انًرششر - 4

 :( َماط4 إنٗ 0)انًماتهح يع ندُح اإلَرماء - 5

:يرى انفظم تيٍ انًرششسيٍ انًرسأيٍ في انُماط ، عُذ اإلعالٌ عٍ َرائح انًساتمح زسة األٔنٕيح انرانيح 

، (اتٍ أٔ اتُح انشٓيذ  )رٔٔ زمٕق انشٓيذ * 

، (انًعالٌٕ انزيٍ نٓى انمذسج عهٗ أداء انًٓاو انًشذثطح تانشذثح انًشاد اإلنرساق تٓا  )األطُاف راخ اإلزرياخاخ انخاطح * 

(األٔنٕيح  نألكثش سُا )سٍ انًرششر * 

(يرزٔج نّ أٔالد ، يرزٔج تذٌٔ أٔالد ، يركفم تعائهح ، أعزب)انٕضعيح انعائهيح نهًرششر 

يًكٍ نهًرششسيٍ غيش انًمثٕنيٍ نهًشاسكح في انًساتمح ذمذيى طعٍ نذٖ يذيش اندايعح لثم خًسح أياو 

عهٗ األلم يٍ ذاسيخ إخشاء انًماتهح

01ذدشٖ انًماتهح في خايعح  تاذُح  :يكبٌ إجشاء انًمبثهخ * 4

2016 جوان 25تاريخ أول صدور في الجرائد الوطنية هو 

 َىو ػًم اثتذاء يٍ تبسَخ أول طذوس15 فٍ أجم يٍ طشف انًؼٍُ  يهفبد انتششخ نهًغبثمخ كبيهخ تىدع   

:طشق انطؼٍ  * 3  

كل ملف ناقص أو وارد عن طريق البريد أو غير مطابق للتخصصات المطلوبة المعلن عنها ال يؤخذ بعين اإلعتبار:  مالحظة

شهادة مٌالد               - (صدرٌة وعامة  )الشهادات الطبٌة -  صور 02   

" ثبتُـخ -طشَك ثغكشح  -"  01انًذَشَخ انفشػُخ نهًغتخذيٍُ وانتكىٍَ  جبيؼخ ثبتُخ :فٍ انظذبفخ انًكتىثخ ػهً يغتىي 


