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والتعليـم العالـي والبحث العلمـي
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعة سي ــدي حممد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ــد هللا

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

املدرسة العليا لألساتذة  -فاس
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إعالن عن مبارتين لتوظيف أستاذين للتعليم العالي مساعدين
تنظم المدرسة العليا لألساتذة بفاس مبارتين لتوظيف أستاذين للتعليم العالي مساعدين دورة ()012/020/82
ويحدد عدد المناصب في منصبين اثنين ( ،)/0في تخصص :

التخصص

عدد المناصب

علوم التربية بالعربية

10

Mathématiques Appliquées

10

العنوان
المدرسة العليا لألساتذة :
ص.ب  60/5بنسودة  -فاس

تفتح المبارتين في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أي شهادة
معترف بمعادلتها إلحداهما.
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :
 طلب خطي يوجه إلى السيد مدير المدرسة العليا لألساتذة بفاس يحمل اسم وعنوان ورقم هاتف المترشح. خمس نسخ من الشواهد المحصل عليها مصادق عليها من بينها شهادة الدكتوراه أو أي شهادة أخرى معترفبمعادلتها.
 خمس نسخ من األطروحة. نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها. نسختان من عقد االزدياد حديثتا العهد. خمس نسخ من السيرة الذاتية للمرشح. خمس نسخ من مجموعة أعمال البحث التي قام بها المترشح بصفة شخصية أو بالتعاون ،والمتضمنة علىالخصوص مقاالت أو مؤلفات أو دراسات مونوغرافية....
 ظرفان متنبران يحمالن اسم وعنوان المترشح. نسخة من قرار معادلة الشهادة العلمية بالنسبة لشهادة الدكتوراه األجنبية مسلمة من طرف وزارة التربيةالوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
 ترخيص غير مشروط بالمشاركة في المباراة وشهادة العمل حديثة العهد بالنسبة للمترشحين الموظفين.تودع ملفات الترشيح لدى إدارة المدرسة العليا لألساتذة بفاس
أو ترسل عبر البريد إلى العنوان أعاله وذلك قبل 812/020/82
 يجب أن ال تتعدى الوثائق اإلدارية ثالثة أشهر. يرفض كل ملف ناقص.المــــدرســـــة العليــــــــــــــا لألســـــــاتذة
ص.ب  -(30000) 6025فاس -المغرب
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