
  

 

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي

 و البحث العلمي

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 

نية و االقتصادية و االجتماعيةكلية العلوم القانو  

 فاس

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
 

Faculté des Sciences Juridiques Economiques Et Sociales 

Fès 

 

 

 :  .ص.بA42  الموقع االلكتروني:/فاس – أكدال 

 

http://fsjes.usmba.ac.ma 
 : 06 63 21 52 58–  : 06 69 58 97 24 

 

 : B.P. A 42 – Agdal – Fès/ Site Web : 

 

 

  إعـالن عن مباراةإعـالن عن مباراة      
  ين ين تعليم العالي مساعدتعليم العالي مساعدالالأساتذة أساتذة   توظيفتوظيف

  كاترةكاترةددلفائدة  الموظفين اللفائدة  الموظفين ال

  20192019//0066//2255دورة دورة 

 

تنظم  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية التابعة  لجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس مباراة 

 التخصصات التالية :في   25/06/2019 دورة  ينتعليم العالي مساعدلاأساتذة  (07)سبعة  لتوظيف

 

            

 (03) مناصب ثالثة: القانون الخاص المزدوج                -           

        

 (02منصبان اثنان ):     م االقتصاد                     علو    -          

 

 (02نصبان اثنان ): م                             التدبيرعلوم    -          

 

شهادة أخرى  ةأو دكتوراه الدولة أو أيالدكتوراه  ى شهادةلالموظفين الحاصلين عتفتح المباراة في وجه      

 .معترف بمعادلتها إلحداهما

 

 : يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية

 

  وجه إلى السيد رئيس المؤسسةيطلب خطي. 

 هد.من عقد االزدياد حديثتا الع تاننسخ 

 ا. ممن بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليه تاننسخ 

 .خمس نسخ من السيرة الذاتية للمترشح 

  خمس نسخ مصادق عليها من الشواهد المحصل

 .عليها

  الوزارة صدره تمن قرار المعادلة الذي  نسخة

الوصية على قطاع التعليم العالي بالنسبة للمترشحين 

 الحاصلين على الدكتوراه بالخارج.

 

 مس نسخ من األطروحةخ 

  خمس نسخ من الملف العلمي )مجموع أعمال البحث

 التي قام بها المترشح  بصفة شخصية أو بالتعاون  

والمتضمنة على الخصوص مقاالت أو مؤلفات أو 

 )دراسات منوغرافية

 .الترخيص  الغير مشروط بالمشاركة في المباراة 

 .شهادة العمل حديثة العهد 

 وعنوان  بريديين واسم طابعين ظرفان يحمالن

المترشح

 

كلية العلوم القانونية  مصلحة الموارد البشرية ملفات الترشيح إلى )عبر البريد المضمون( تودع أو توجه

 .2019 يونيو 10فاس قبل   أكدال 42أ   -واالقتصادية واالجتماعية ص.ب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناقص أو وارد خارج األجل المحدد أعاله .كل ملف  يلغى  : مالحظة

  .الوثائق اإلدارية ثالثة أشهر مدة صالحية ال تتعدىأيجب               

 

 


