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مباراة عن إعــــــــــ�ن  

)واحد منصب( )أ( درجة مساعد العالي التعليم أستاذ لتوظيف  

  25/09/2018 دورة

  )أ( درجــة مساعـــد العالـــي التعليـــم أستــاذ لتوظيــف مبـــاراة بمراكـش والتقنيـــــات العلــــوم كليــــة تنظــم

  . 25/09/2018 دورة : ا'ع�ميات :تخصــص  ،)واحــد منصب(

الحاصلين على شھادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أي شھادة أخرى معترف المغاربة  الموظفينالمباراة في وجه  تفتح
  :فعلى الراغبين في اجتياز ھذه المباراة التسجيل عبر الموقع ا5لكتروني .بمعادلتھا 'حداھما 

                       concours.uca.ma       
 10/09/2018وذلك قبل                       

  : التاليين ا5ختبارين على المباراة ھذه وتشتمل

  وأعمالھم، المرشحين بشھادات خاص اختبار ـ

  المباراة ولجنة المرشحين بين ومناقشة عرض شكل في اختبار ـ  

على المترشحين المقبولين 5جتياز ا5ختبار الشفوي ا5لتزام بوضع الوثائق أسفله، لدى مصلحة الموارد البشرية بالمؤسسة 
 وذلك قبل تاريخ اجتياز ا5ختبار الشفوي.

 ملف الترشيح :

  ،المرشح ھاتف ورقم وعنوان اسم يحمل الكلية عميد السيد إلى موجه المباراة في للمشاركة خطي طلب) 01( -
   للموظف، اDصلية ا'دارة طرف من مسلمة المباراة 5جتياز ترخيص) 01( -
 التاريخ، حديثتا ا5زدياد عقد من نسختان) 02( -

 المحلية، السلطات طرف من عليھما مصادق للتعريف الوطنية البطاقة من نسختان) 02( -

 المرشح، وعنوان اسم يحم�ن مثـنـبـران ظرفان) 02( -

 ،CV للمرشح الذاتية السيرة من نسخ) 05( -

 الدراسات دبلوم أوالميتريز، البكالوريا،ا'جازة(المحلية، السلطات طرف من عليھا مصادق والمؤھ�ت الشھادات كل من نسخ) 05( -
 .......)الدكتوراه العليا،

 للمرشحين بالنسبة العلمي، والبحث العالي التعليمو المھني والتكوين  الوطنية التربية وزير يصدرھا التي المعادلة من نسخ) 05( -
  اDجنبية، الدكتوراه على الحاصلين

 على بناءا للتوظيف المطلوبة الشھادات 5ئحة يحدد الذي ا'دارة وتحديث  العمومية بالوظيفة المكلف الوزير قرار من نسخ خمس) 05( -
 اDجنبية، الدكتوراه على الحاصلين للمرشحين بالنسبة المساعدين، العالي التعليم أساتذة إطار في مباراة

 الدكتوراه، أطروحة من نسخ) 05( -

  ...).مونوغرافية دراسات مؤلفات، مقا5ت،( بالتعاون أو شخصية بصفة البحث أعمال مجموع من نسخ) 05( -
  10/09/2018: قبل ا'دارية الوثائق على المصادقة تاريخ يكون أن ويجــــب

 للمؤسسة ا'ليكتروني البريد عبر وكذا العمومي التشغيل بوابة عبر الشفوية ا5ختبارات 5جتياز المقبولين المترشحين 5ئحة تنشر -
  .الجامعة وموقع المعنية

  .            أع�ه إليھا المشار بالمواقع ا5نتظار و5ئحة للناجحين النھائية حةئال� تنشر -

 كــليـــــة العــلـــــــوم والتـقـنـيـــات 
 مــــــراكـش
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