
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 البحث العلمي وزارة التعليم العالي و 

  جـــــامعـــــــة غرداية
 االمتحــان مــركــز 

  

 :للرتب االتية 2022لسنة االمتحانات املهنية و  لالختبارات ستنادا للنصوص القانونية املعمول هبا تنظم جامعة غرداية دورةا 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكـونــات الـملــف:
 ) يذكر فيه العنوان الربيدي،اهلاتف،الفاكس(. طلب تنظيم املسابقة -1
 القرار أو املقرر املتضمن فتح املسابقة للرتب املعنية باالمتحان. -2
 االمتحان املهين.االختبار و الكتايب ملصاحل الوظيفة العمومية حول القرار/املقرر املتضمن فتح املسابقة على أساس  الرأي -3
 املصادق عليه. 2022من املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية لسنة  04نسخة من اجلدول رقم  -4
 هين.حمضر اللجنة التقنية للمسابقة على أساس االختبار و االمتحان امل -5
 حمضر االجتماع اإلضايف للجنة املكلفة بدراسة الطعون إن وجد. -6
 (.(CD( مع قرص (Excelتاريخ امليالد منجزة يف و  اللقبية للمشرحح ن يذكر فيها االسم و القائمة االمس -7
 .نسخة من اإلعالن أو االحهار  -8
 ((www.univ-ghardaia.dz: االلكشروين جلامعة غرداية االتفاقية حسب النموذج املرفق )حيمل النموذج من املوقع -9

  16/06/2022تاريخ:  قبلغرداية  امعةدى مكتب مركز االمتحان برئاسة جلتودع الملفات  :إيداع الملفــــات
  : مالحظـــة

 ودون ذلك يعترب امللف مرفوض املؤسسة املعنيةاليد من طرف ممثل بامللف يسلم كامال دون نقصان و 
 لدى مركز االمتحان. كامال  ميكن لإلدارات  استدعاء املشرحح ن إال بعد إيداع امللف الاألحوال تأكيدا أو قبوال للملف و إن هذه الرزنامة ال تعترب يف أي حال من 

  .رمسي والتفويضتسلم النتائج النهائية للعون املكلف رمسيا مصحوبا خبتم املؤسسة ال
 رئــــــيـــــس الـــــــــمــــــــركـــــــز

 
 

 
Email: SDASCS.UNVGH@GMAIL.COM -029258100الفاكس:الهاتف /            

 تاريخ اجراء االمتحان الرتب
 - مساعد متصرف - متصرف –متصرف حملل  -متصرف رئيسي-متصرف مستشار

 2022  جوان 25و24

 -مهندس دولة يف االعالم اآليل -مهندس رئيسي يف االعالم اآليل -رئيس املهندس ن يف االعالم اآليل
مهندس -يف االعالم اآليل 1مساعد مهندس مستوى  -يف االعالم اآليل 2مساعد مهندس مستوى 
 - تقين سام يف االعالم اآليل -تطبيقي يف االعالم اآليل

مهندس دولة يف املخرب  -مهندس رئيسي يف املخرب والصيانة  -رئيس املهندس ن يف املخرب والصيانة
يف املخرب  1مساعد مهندس مستوى  –يف املخرب والصيانة  2مساعد مهندس مستوى  -والصيانة 
 - تقين سام يف املخرب والصيانة -مهندس تطبيقي يف املخرب والصيانة  -والصيانة 

 حماسب اداري رئيسي  -نائب مقتصد جامعي مسري -مقتصد جامعي-رئيسي يمقتصد جامع
تقين سام -ملحق باملخابر اجلامعية  –مهندس دولة باملخابر اجلامعية  - مهندس رئيسي باملخابر اجلامعية

 - باملخابر اجلامعية
  -تقين سام يف السكن والعمران-مهندس دولة يف السكن والعمران  -مهندس رئيسي يف السكن والعمران 2022 جويلية  02و  01

مهندس تطبيقي يف -االحغال العمومية مهندس دولة يف  -مهندس رئيسي يف االحغال العمومية  -
 - تقين سام يف االحغال العمومية -االحغال العمومية 

http://www.univ-ghardaia.dz)/

