الجـمهوريـــــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الـديمقـراطيـــــــــــــــة الشعبيــــــــــــــــة
وزارة التعليــــــــم العــــالـــــــــــي والبحـــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــي
مـــركــز البحـــــث العلـــمي والتــقــــني للمـــــناطـــق الجـــــــافة
 عمر البرناوي – بسكرةاعالن عن توظيف
مــــــــــــركـــــــــز البــحـــــــــث العلمـــــــي و التقنـــــــي للمنــــــــــاطـــــــق الجـــــــــافـــــة – عمـــــــر البرنــــــــاوي – بـسكـــــــــرة
يوظــــــف:
الرتبة

ملحق بالبحث

طريقة
التوظيف

شروط التوظيف

المسابقة على
أساس الشهادة

الحاصلون على شهادة
الماجستير أو شهادة
معترف بمعادلتها بتقدير
"حسن" على االقل.

عدد المناصب

الشعبة

التخصص

علم االجتماع

علم اجتماع التربوي

1

علوم األرض

علوم الجيولوجيا والمحيط

1

هندسة المحيط

بيوتكنولوجيا

1

هندسة الطرائق

تكنولوجيا األغشية /إنتاج مياه الشرب من خالل تقنيات الغشاء

1

كيمياء المواد

كيمياء المواد

1

علوم التربة

بيولوجيا التربة

1

هندسة الطرائق

صناعة المواد الغذائية  /التغذية الزراعية

1

تكنولوجيا غذائية

هندسة الطرائق الغذائية

1

العلوم الفالحية

المكننة الفالحية

1

العلوم الفالحية

انتاج وتحسين النبات

2

العلوم الفالحية

التنوع البيولوجي  -الحماية البيولوجية

1

علوم التغذية

تكنولوجيا غذائية

1

بيوتكنولوجيا /بيولوجيا  /علوم فالحية

بيوتكنولوجيا نباتية  /الوراثة والتحسين النباتي

1

ميكرو بيولوجيا

جميع الفروع

1

الري الفالحي

الري والصرف

1

ميكرو بيولوجيا

جميع الفروع

1

علوم التربة

التربة واالستصالح الفالحي

1

علوم التربة

فيزياء التربة

1

علوم بيطرية

جميع الفروع

1

تقنية الحيوان  /إنتاج حيواني

جميع الفروع

1

تربية المائيات

تربية المائيات

1

علم الخرائط واالستشعار عن بعد

جميع الفروع

1

العلوم الزراعية

االقتصاد الزراعي  /زراعة غذائية

4

علوم بيطرية

جميع الفروع

1

تقنية الحيوان  /إنتاج حيواني

جميع الفروع

1

علم المناخ

جميع الفروع

2

الهيدرولوجيا

جميع الفروع

2

االعالم االلي

قاعدة معطيات

2

مكان العمل

مقر المركز بسكرة

مقر المركز بسكرة

محطة لوطاية بسكرة

محطة تقرت

محطة تاويالة

محطة تاغيت

ملف الترشح :
يرسل او يودع ملف الترشح إلى مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة و ينبغي أن يشمل على الوثائق التالية :
 طلب خطي للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة مع توضيح العنوان ورقم الهاتف بدقة و تحديد المنصب ومكان العمل. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب و كشف النقاط للسنة األخيرة. بطاقة معلومات للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة مملوءة وممضية من طرف المترشح ( تحمل من موقع الوظيفة العمومية)يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا قبل تعيينهم في الرتب أو المناصب المترشح لها استكمال ملفاتهم اإلدارية بالوثائق التالية:
 نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية  -شهادة السوابق العدلية سارية المفعول  -شهادة اإلقامة  -شهادة الميالد رقم  – 13شهادتان طبيتان(الطب العام ،االمراض الصدرية) -صورتان شمسيتان  -شهادات العمل التي تثبت األقدمية المهنية للمترشح في االختصاص .ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان االجتماعي  ،بالنسبة لألقدمية المكتسبة في القطاع
الخاص  -شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح  ،في إطار جهازي اإلدماج المهني واالجتماعي للشباب حاملي الشهادات  ،مع توضيح المنصب المشغول  -أي وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى
من مستوى الشهادة المطلوبة في التخصص  -أي وثيقة تثبت األشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص
 شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.يجب إرسال او ايداع الملفات خالل خمسة عشر  15يوم عمل ابتداء من أول صدور لهذا اإلعالن في الصحف الوطنية على العنوان التالي:
مركز البحث العلمي و التقني للمناطق الجافة عمر البرناوي ص ب  1682ق م بسكرة .07000
مالحظة :كل ملف غير كامل أو مرسل بعد اآلجال القانونية المحددة ال يأخذ بعين االعتبار .

