
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیــم العالــي و البحث العلمــي

المدرسة الوطنیة العلیا للذكاء اإلصطناعي

توظیفعنإعالن
2022المالیةللسنةالشھادةأساسعلىالخارجيللتوظیفمسابقةفتحعنهللاعبدبسیدياإلصطناعيللذكاءالعلیاالوطنیةالمدرسةتعلن

لإللتحاق برتبة: أستاذ مساعد قسم "ب"و ذلك وفقا للشعب و التخصصات المبینة في الجدول أدناه. یودع ملف الترشح حصریا عبر األرضیة
https://progres.mesrs.dz/webrecrutement:التالياإللكترونيللرابط"بروغرس"وفقاالرقمیة
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–سیدي عبد هللا-

-على أساس الشھادة :
:الحائزون على

معترفدكتوراه دولة أو شھادة دكتوراه في العلوم أو شھادةشھادة
بمعادلتھا

:عن طریق المسابقة على أساس الشھادة-
الحائزون على شھادة ماجستیر بتقدیر قریب من الحسن على األقل و

24فيالمؤرخ98-254:رقمالتنفیذيالمرسومإطارفيعلیھاالمحصل
فيبالتكوینالمتعلقو1998غشت17الموافق1419عامالثانيربیع

الدكتوراه أو ما بعد التدرج المتخصص و التأھیل الجامعي ،المعدل و
المتمم، أو شھادة معترف بمعادلتھا 

الشعبة
المطلوبة

ریاضیات

كل
التخصصات

/01

یجب أن تحتوي ملفات الترشح للتوظیف أو المسابقة على أساس الشھادات لإللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم –ب- على الوثائق التالیة :-
طلب خطي✔
الوطنیةالتعریفبطاقةمن)01(نسخة✔
المطلوبةالشھادةأوالمؤھلمن)01(نسخة✔
إستمارة معلومات یتم ملؤھا من طرف المترشح و تودع عبر األرضیة الرقمیة "بروغرس"(تحمل من موقع الواب للمدیریة العامة✔

www.ensia.edu.dzللمدرسةالوابموقعمنأوwww.dgfp.gov.dzاإلدارياإلصالحوالعمومیةللوظیفة
یجب على المترشحین المقبولین نھائیا في التوظیف في التوظیف أو المسابقة على أساس الشھادات قبل التعیین في رتبة أستاذ مساعد قسم-

"ب"، إتمام ملفات الترشح بمجموع الوثائق التالیة :
الوطنیةالخدمةتجاهالمترشحوضعیةإثباتشھادةمن)01(نسخة●
)01(اإلقامةشھادة●
المیالدشھادة)من01(مستخرج●
المنصبلشغلالمترشحأھلیةتثبتانمختصطبیبطرفمنمسلمةالصدریةاألمراضطبشھادةوالعام(الطبطبیتان)02(شھادتان●

المطلوب)
شمسیتان)02(صورتان●

إضافة إلى الوثائق المذكورة أعاله ، یجب أن تتضمن ملفات المترشحین الناجحین نھائیا في المسابقة، على الخصوص، ما یأتي :
نسخة من الوثائق التي تثبت األعمال العلمیة المنجزة من طرف المترشح في مجال شعبتھ و تخصصھ قبل أو بعد الحصول على الشھادة❖

المطلوبة (نسخة من المقاالت العلمیة و المداخالت و نسخة من صفحة الكتاب العلمي التي تحمل الرقم الدولي المعیاري للكتاب
(ردمك)، عند االقتضاء .

شھادات العمل التي تثبت الخبرة المھنیة المتحصل علیھا من طرف المترشح في مجال التدریس بمؤسسات التعلیم العالي (وفق النموذج❖
المحدد، یتم تحمیلھ من موقع الواب للمدرسة)، عند االقتضاء

شھادات العمل التي تثبت الخبرة المھنیة المتحصل علیھا من طرف المترشح في مجال التدریس، بعد الحصول على الشھادة المطلوبة،❖
في المؤسسات التابعة لقطاعات النشاط األخرى، مرفقة بشھادة انتساب مسلمة من طرف ھیئة الضمان االجتماعي المعنیة ،عند

االقتضاء
شھادات العمل التي تثبت الخبرة المھنیة المتحصل علیھا من طرف المترشح بعد الحصول على الشھادة المطلوبة، بعنوان شغل مناصب❖

التأطیر على مستوى المؤسسات و اإلدارات العمومیة و /أو المؤسسات و الھیئات العمومیة و الخاصة ،مرفقة بشھادة  انتساب مسلمة
من طرف ھیئة الضمان االجتماعي المعنیة، عند االقتضاء

شھادة عائلیة بالنسبة للمترشحین المتزوجین❖
االقتضاء،عندالمترشحإعاقةتثبتبطاقةمن)01(نسخة❖

ابتداءعملیوم)15(عشرة"بوغرس"بخمسةالرقمیةاألرضیةعبرالشھاداتأساسعلىالمسابقة/أووللتوظیفالتسجیالتأجلیحدد-
من تاریخ صدور أول إشھار في الصحافة المكتوبة .

یؤدي غیاب المترشح عن حضور المقابلة مع لجنة اإلنتقاء في التاریخ والتوقیت المحددین ضمن اإلستدعاء إلى إقصائھ من التوظیف أو-
المسابقة على أساس الشھادات.

یمكن لكل مترشح اإلطالع على نتائج ملف ترشحھ في التوظیف و/أو المسابقة على أساس الشھادات لإللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم "ب"-
عبر األرضیة الرقمیة "بروغرس "بإستعمال حسابھ اإللكتروني ،و ذلك بعد اإلعالن عنھا من طرف المدرسة .
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