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 سلك األساتذة المساعدين، لإللتحاق2022عنوان سنة بمسابقة على أساس الشهادات عن  جامعة امحمد بوقرة بومرداستعلن 

  .وذلك وفقا للشعب و التخصصات المبينة في الجدول الملحق بهذا اإلعالن " ب"أستاذ مساعد قسم :رتبة 

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

https://progres.mesrs.dz/webrecrutement  

، على الوثائق "  ب"برتبة أستاذ مساعد قسم لمسابقة على أساس الشهادات لإللتحاق تحتوي ملفات الترشح ليجب أن 

  :التالية

o طلب خطي.  

o  من بطاقة التعريف الوطنية) 1(نسخة.  

o  من المؤهل أو الشهادة المطلوبة) 1(نسخة.  

o  تحمل من موقع الواب ( " بروغرس" و تودع عبر األرضية الرقمية إستمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح

  ).العمومية و اإلصالح اإلداري أو من موقع الواب للمؤسسة الجامعية المعنية للمديرية العامة للوظيفة

  

، "  ب"المسابقة على أساس الشهادات  قبل التعيين في  رتبة أستاذ مساعد قسم لمقبولين نهائيا في يجب على المترشحين ا

  :إتمام ملفات الترشح بمجموع الوثائق التالية

o  المترشح تجاه الخدمة الوطنيةمن شهادة إثبات وضعية ) 1(نسخة.  

o  1(شهادة اإلقامة.(  

o  من شهادة الميالد) 1(مستخرج.  

o  الطب العام و شهادة طب األمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية  ( طبيتان) 2(شهادتان

  ) .المترشح لشغل المنصب المطلوب

o شمسيتان) 2( صورتان.  

  

وص ، ما ـ، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة، على الخص إضافة إلى الوثائق المذكورة أعاله

  : يأتي



 

 

o  نسخة من الوثائق التي تثبت األعمال العلمية المنجزة من طرف المترشح في مجـــال شعبتـه و تخصصـــــــــه قبل أو

نسخــــــة من المقـــــــاالت العلميــــــــة و المداخالت و نسخة من صفحة (ة بعـــــــــــد الحصــــــــــول على الشهــــــادة المطلوبـــــــ

  .، عند اإلقتضاء) )ردمك(الكتاب العلمي التي تحمل الرقم الدولي المعياري للكتاب 

o  شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المتحصل عليها من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤّسسات الّتعليم

  .، عند اإلقتضاء)وفق النموذج المحدد ، يتم تحميله من موقع الواب للمؤسسة الجامعية المعنية (  عاليال

o  شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المتحصل عليها من طرف المترشح في مجال التدريس ، بعد الحصول على

ى ، مرفقة بشهادة إنتساب مسلمة من طرف هيئة الشهادة المطلوبة ، في المؤّسسات التابعة لقطاعات النّشاط األخر 

  .الضمان اإلجتماعي المعنية ، عند اإلقتضاء

o  الخبرة المهنية المتحصل عليها من طرف المترشح  بعد الحصول على الشهادة المطلوبة ، تثبت شهادات العمل التي

و الهيئات   أو المؤّسســــــات/ العموميـــــــــــة  و بعنوان شغل مناصب التأطيـــــــــر على مستوى المؤّسســـــــات و اإلدارات

  العموميــــــــة و الخاصة ، مرفقة بشهادة إنتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان اإلجتماعي المعنية، عند اإلقتضاء

o  شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.  

o  من بطاقة تثبت إعاقة المترشح ، عند اإلقتضاء ) 1(نسخة.  
 

 يوم) 15( رة ـــــخمسة عشبــــــــ" بروغرس"عبر األرضية الرقمية ادات ـــــــــــة على أساس الشهـلمسابقليحدد أجل التسجيالت  -

  .المكتوبةعمل ابتداء من تاريخ صدور أول إشهار في الصحافة 

 إلى إقصائه من في التاريخ و التوقيت المحددين ضمن اإلستدعاء يؤدي غياب المترشح عن حضور المقابلة مع لجنة اإلنتقاء  -

  .المسابقة على أساس الشهادات

ق برتبة أستاذ مساعد قسم احلمسابقة على أساس الشهادات لإللتا في نتائج ملف ترشحهيمكن لكل مترشح اإلطالع على  -

عالن عنها من طرف المؤسسة الجامعية بعد اإل،و ذلك بإستعمال حسابه اإللكتروني " بروغرس" عبر االرضية الرقمية " ب"

  .المعنية
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