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  إعالن عن إجراء مباراة لتوظیف
  ينتعليم العايل مساعدلل ينتاذأس

 

                         (02) ينللتعليم العايل مساعد ينجترى بكلية العلوم والتقنيات بفاس، مباراة لتوظيف أستاذ
  :ات التاليةتخصصالي ـف   2019 شتنرب 17 دورة

) 01(منصب واحد   - Systèmes Embarqués et Télécommunication  

) 01(منصب واحد   - Analyse Fonctionnelle ou Théorie des Equations aux Dérivées Partielles 
 

من محلة شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة أخرى معترف مبعادلتها  املترشحنييف وجه  ةاتفتح املبار
  .إلحدامها

  :ئق التاليةيتكون ملف الترشيح من الوثا     
  

  حيمل إسم وعنوان ورقم هاتف املترشح يوجه إىل السيد عميد كلية العلوم والتقنيات بفاسخطي طلب                   ،
  ).مع حتديد التخصص موضوع الترشيح(
 ترخيص رئيس اإلدارة األصلية بالنسبة للمترشحني املوظفني. 
 اد حديثة التاريـخيعقـد االزد من )02(نسختان.  
 من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليهما) 02( سختانن. 
  بطاقة املعلومات الشخصية)CV  (مخس يف )نسخ )05. 
 هلامعترف مبعادلتها أخرى الدكتوراه أو شهادة من شهادات  مصادق عليهانسخ ) 05( مخس. 
  مؤلفات ،، أعمال البحث مقاالتمن األطروحةنسخ ) 05(مخس... 

 بقيمة الربيد املضمون ( ربان حيمالن إسم وعنوان املرشـحمتن بريديان  )02( ظرفان (. 

  التربية الوطنية  ةرمن معادلة الشهادة العلمية بالنسبة لشهادة الدكتوراه األجنبية، مسلمة من طرف وزا) 01(نسخة
بقرار الوزير املكلف بتحديث القطاعات العامة الذي حيدد الئحة مصحوبة  ،والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي

 .يف إطار أساتذة التعليم العايل املساعدين مباراةالشهادات املطلوبة للتوظيف بناءا على 
  :ىــعل ةاتشتمل املبار     
 .اختبار خاص بشهادات املترشحني وأعماهلم 
 .وجلنة املباراةني يف االختبار األول املقبولاختبار يف شكل عرض ومناقشة بني املترشحني  

 

 .موجبة للرسوب 20 على 8، وتعترب كل درجة تقل عن 20إىل  0ويقيم كل اختبار بدرجة من      

  ، 2202كلية العلوم والتقنيات بفاس صندوق الربيد جيب أن تصل طلبات الترشيح إىل 

  )غري مدرج 2019 شتنرب 02(  2019 شتنرب 02 قبل
  

بعد اإلعالن  شهر على األكثر، على املترشحني أن يسحبوا ملفام ملف تنقصه وثيقة من الوثائق املذكورة يعترب مرفوضاكل  :ملحوظة
  .عن النتائج النهائية


