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  للعمل  رةـفتح مباراة خاصة بالطلبة الدكاتإعالن عن 
  في إطار التعاقد بكلية العلوم والتقنيات بفاس

  " مناصب في إطار عقدة) 03( ثالثة" 
  

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ووزير االقتصاد والمالية المتعلق بتعويض طلبة الدكتوراه لتفعيال للمقرر المشترك 
خاصة مباراة عن فتح كلية العلوم والتقنيات بفاس،  تعلن، 2015مارس  25مزاولين مهام التدريس بالمؤسسات الجامعية الموقع بتاريخ ال

) 15(قصد تقديم دروس توجيهية أو تطبيقية بغالف زمني يوازي خمسة عشر  عقدةبالطلبة الدكاترة الراغبين في العمل بالمؤسسة في إطار 
   :، وذلك في التخصصات التاليةفي األسبوع            ساعة عمل

  

  Génie Electrique) عقدة 01( -
  Génie Industriel) عقدة 01( -
   Génie Mécanique) عقدة 01( -

  

  : الطلبة الدكاترة المستوفين للشروط التاليةتفتح المباراة في وجه 
          جامعة سيدي محمد بن عبد اهللا، والحاصلين بأحد مراكز الدكتوراه التابعة ل المسجلين بالسنة الثانية على األقل -

 .على شهادة اإلجازة بميزة وكذلك شهادة الماستر أو أي دبلوم يخول التسجيل بسلك الدكتوراه بميزة
 .المتفرغين لتحضير الدكتوراه من غير أن يكونوا موظفين أو مستخدمين أو ممارسين لنشاط حر -

   :اليةيتكون ملف الترشيح من الوثائق الت
  موجه إلى السيد عميد كلية العلوم والتقنيات بفاسخطي طلب. 
 شهادة التسجيل بسلك الدكتوراه، تبرز رقم التسجيل وسنة التسجيل. 
  مع تبيان هل المرشح ممنوح أم  ، )مجموع أعمال البحث(مصحوبة بالملف العلمي نسخ من السيرة الذاتية) 5(خمس

 .هافي حالة وجود ذكر نوع المنحةو ال، 
  شهادة البكالوريا، شهادة اإلجازة، شهادة الماستر                    (خمس نسخ مصادق عليها من الشواهد المحصل عليها

 ...)أو ما يعادلها،
  مصادق عليها نسخ) 5(في خمس ) اإلجازة والماستر(كشف بالنقط. 
 شهادة عدم العمل. 
 ثالث نسخ مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية. 
 رسالة دعم من طرف األستاذ المؤطر . 

  :ة علىاتشتمل المبار 
 المترشح  بدراسة ملفاختبار خاص   -1
 عرض ومناقشة كلاختبار في ش  -2

                       في أجل أقصاهكلية العلوم والتقنيات بفاس بالكتابة العامة لهذه المباراة، إيداع ملفات ترشيحهم لفعلى الراغبين للترشح 
   . ، على الساعة الثانية عشرة2018 دجنبر 28

           ، وسيجرى اختبار العرض والمناقشة بالنسبة للطلبة الدكاترة المقبولين2019 يناير 07سيتم اإلعالن عن نتائج االختبار األول يوم 
  .2019يناير   10 يوم 

  
  
  
 

   .كل ملف غير مكتمل أو وارد خارج اآلجال يعتبر ملغى :ملحوظة


