
  

 المملكة المغربیة
 رئاسة جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا

 كلیةا  العلوم القانونیة  واالقتصادیة واالجتماعیة
 فاس

 

 إعالن عن فتح مباراة خاصة بالطلبة الدكاتـرة للعمل 

 في إطار التعاقد بكلیة العلوم القانونیة واالقتصادية واالجتماعیة بفاس
 

تعلن كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة  بفاس، عن فتح مباراة خاصة 
بالطلبة الدكاترة الراغبین في العمل بالمؤسسة في إطار التعاقد   قصد إعطاء  دروس 

توجیھیة أو تطبیقیة بغالف زمني یوازي خمسة عشر ساعة عمل في األسبوع وذلك في 
 التخصصات التالیة :

 
 منصب واحد العلوم االقتصادیة والتدبیر     :   •
 القانون العام          :  منصب واحد •
 القانون الخاص                   :  منصب واحد •

 
 تفتح المباراة في وجھ الطلبة الدكاترة المستوفین للشروط التالیة: 

 

المسجلین بالسنة الثانیة على األقل بأحد مراكز الدكتوراه التابعة لجامعة سیدي محمد بن عبد اهللا،  •
 تي اإلجازة والماستر أو ما یعادلھما  بمیزة والحاصلین على شھاد

 المتفرغین لتحضیر الدكتوراه من غیر أن یكونوا موظفین أو مستخدمین أو ممارسین ألي نشاط حر. •
 

 یتكون ملف الترشیح من الوثائق التالیة: 
 

 طلب موجھ إلى السید عمید كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة  بفاس. •
 بسلك الدكتوراه. بالسنة الثانیة شھادة التسجیل  •
 نسخة من بطاقة التعریف  الوطنیة مصادق علیھا •
  في حالة وجودھا. ) نسخ من السیرة الذاتیة، مع تبیان ھل المرشح ممنوح أم ال، وذكر نوع المنحة5خمس ( •
 اإلجازة والماستر  مصادق علیھا  لسلكي  النقط فكشخمس نسخ من  •
 خمس نسخ من شھادتي اإلجازة  والماستر(أو أي دبلوم یخول التسجیل بسلك الدكتوراة) مصادق علیھا •
 شھادة عدم العمل. •

 
تشتمل المبارة على: 

 
 . كاختبار أوليدراسة ملف المترشح  •
 اختبار في شكل عرض ومناقشة. •

فعلى الراغبین للترشح لھذه المباراة، إیداع ملفات ترشیحھم بمصلحة الموارد 
 الثالثاء    یومالبشریة  لكلیة  العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بفاس في أجل أقصاه

 .2016 شتنبر 06
  ،               2016 شتنبر 09الجمعة سیتم اإلعالن عن نتائج االختبار األول یوم 

 21 یوم األربعاء وسیجرى اختبار العرض والمناقشة بالنسبة للطلبة الدكاترة المقبولین 
 2016شتنبر 
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