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

  كاترةكاترةددلفائدة  الموظفين اللفائدة  الموظفين ال

  20192019//0077//0011دورة دورة 

 

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

 التالي : التخصصفي   01/07/2019دورة   (01) العالي مساعد للتعليم واحد تاذأس لتوظيف

 

            

 (01)منصب واحد  : قانون خاص مزدوج                -           

        

  

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

 .معترف بمعادلتها إلحداهما

 

 : ح من الوثائق التاليةيتكون ملف الترشي

 

  وجه إلى السيد رئيس المؤسسةيطلب خطي. 

 من عقد االزدياد حديثتا العهد. تاننسخ 

 ا. ممن بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليه تاننسخ 

 .خمس نسخ من السيرة الذاتية للمترشح 

  خمس نسخ مصادق عليها من الشواهد المحصل

 .عليها

  الوزارة دره صتمن قرار المعادلة الذي  نسخة

الوصية على قطاع التعليم العالي بالنسبة للمترشحين 

 الحاصلين على الدكتوراه بالخارج.

 

 خمس نسخ من األطروحة 

  خمس نسخ من الملف العلمي )مجموع أعمال البحث

 التي قام بها المترشح  بصفة شخصية أو بالتعاون  

والمتضمنة على الخصوص مقاالت أو مؤلفات أو 

 )رافيةدراسات منوغ

 .الترخيص  الغير مشروط بالمشاركة في المباراة 

 .شهادة العمل حديثة العهد 

 وعنوان  طابعين بريديين واسم ظرفان يحمالن

المترشح

 

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

 .2019 يونيو 16فاس 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               

 

 


