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 على أساس الشهادة: -

الحائزون على شهادة دكتوراه دولة أو شهادة 

 العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها.دكتوراه في 

  عن طريق المسابقة على أساس الشهادة: -

ن على شهادة الماجستير أو شهادة معترف ولحائزا

 بمعادلتها.

 الرياضيات

 01 احتماالت واحصاء
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 02 تحليل

 03 جبر

األخرى في  تخصصاتال

 الشعبة
04 

 الرقمية بروغرس وفقا للرابط اإللكتروني التالي:يودع ملف الترشح حصريا عبر األرضية  -

- https://progres.mesrs.dz/webrecrutement 

 يجب أن يحتوي ملف المترشح على الوثائق التالية: -
 .طلب خطي للمشاركة في المسابقة 

 ( من بطاقة التعريف 1نسخة ).الوطنية 

  ةالشهادة المطلوبة المطلوبالمؤهل أو من (1) نسخة. 

 للمدرسة  وابموقع المن  تحمل ،"األرضية الرقمية "بروغرس وتودع عبر من طرف المترشح المصادق عليها و ملِؤها تميمعلومات  استمارة

 (.سيدي بلعباس  – 1945ماي  8العليا لإلعالم اآللي 

 تالية:رتبة أستاذ مساعد قسم "ب" على الوثائق القبل التعيين في  لتوظيف ومسابقة على أساس الشهادةفي ا نهائياعلى المترشحين المقبولين يجب 

 ( من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية1نسخة ). 

 ( 1شهادة اإلقامة.) 

 ( من شهادة الميالد.1مستخرج ) 

 ( طبيتان2شهادتان )  األمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب(.)الطب العام وشهادة طب 

 شمسيتان( 2) صورتان.                                                                                                                                                       
 ما يأتي:  الخصـوص،يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة، على  أعاله،ة إلى الوثائق المذكورة إضاف

 وبة أو بعد الحصول على الشهادة المطل وتخصصه قبلال شعبتـه المنجزة من طرف المترشح في مج نسخة من الوثائق التي تثبت األعمال العلمية

 .االقتضاء(، عند ISBNصفحة الكتاب العلمي التي تحمل الرقم الدولي المعياري للكتاب ) والمداخالت ونسخة من)نسخة من المقاالت العلمية 

  المحدد،ذج النمو )وفقشهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المتحصل عليها من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤّسسات التّعليم العالي 

 .االقتضاء، عند (سيدي بلعباس – 1945ماي  8للمدرسة العليا لإلعالم اآللي يتم تحميله من موقع الواب 

 يف المطلوبة،بعد الحصول على الشهادة  التدريس،مهنية المتحصل عليها من طرف المترشح في مجال شهادات العمل التي تثبت الخبرة ال 

 .االقتضاءعند  المعنية، االجتماعيمسلمة من طرف هيئة الضمان  انتسابمرفقة بشهادة  األخرى،المؤّسسات التابعة لقطاعات النّشاط 

  رالمطلوبة، بعنوان شغل مناصب التأطيالحصول على الشهادة  المترشح بعدشهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المتحصل عليها من طرف 

مسلمة من طرف هيئة الضمان  انتسابمرفقة بشهادة  والخاصة، والهيئات العمومية أو المؤّسساتواإلدارات العموميـة على مستوى المؤّسسات 

 االقتضاءالمعنية، عند  اعياالجتم

  المتزوجين.شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين 

 ( من بطاقة تثبت إعاقة 1نسخة )،االقتضاءعند  المترشح. 

( يوم عمل ابتداء من تاريخ 15)أساس الشهادات عبر األرضية الرقمية "بروغرس" بخمسة عشرة  ة علىوالمسابقيحدد أجل التسجيالت للتوظيف  -

 شهار في الصحافة المكتوبة.صدور أول إ

قة إلى إقصائه من التوظيف و /أو المساب االستدعاءضمن  والتوقيت المحددينفي التاريخ  االنتقاءيؤدي غياب المترشح عن حضور المقابلة مع لجنة  -

 على أساس الشهادات.

 برتبة أستاذ مساعد قسم "ب" عبر لاللتحاقعلى نتائج ملف ترشحه في التوظيف و/ أو المسابقة على أساس الشهادات  االطالعيمكن لكل مترشح  -

 ذلك بعد اإلعالن عنها من طرف المؤسسة الجامعية المعنية. اإللكتروني، وحسابه  باستعمالاالرضية الرقمية " بروغرس" 

https://progres.mesrs.dz/webrecrutement



	1
	2

