
 
 

 

 إعالن عن مبار لتوظيف أستاذ للتعليم العالي مساعد 

ويحدد عدد  (2021/09/21)دورة  للتعليم العالي مساعد لتوظيف أستاذ اةدرسة العليا لألساتذة بفاس مبارتنظم الم       

 تخصص : ، في(صب إحداثمن 01) واحدالمناصب في منصب 

 التخصص عدد المناصب
 

01 
تحليلالالرياضيات :   

Mathématiques : Analyse 
 

 

ي شهادة معترف أالحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو المترشحين في وجه  اةتفتح المبار*        

 بمعادلتها إلحداهما.

ة اإللكترونيمنصة ، التسجيل بالعلى الراغبين في اجتياز هاته المباراةمن أجل إيداع ملف الترشيح، يتوجب  *       

 .12/09/1202    ويجب أن تتم عملية التسجيل قبل تاريخ،   econcours.usmba.ac.ma : الخاصة بالجامعة

لحة لتالية، لدى مصااللتزام بوضع الوثائق اإلدارية ا حين المقبولين الجتياز االختبار الشفوي،على المترش*        

  وي :تبار الشفاز االخ، وذلك قبل تاريخ اجتيفاسب بنسودةالموارد البشرية للمدرسة العليا لألساتذة بفاس الكائنة  بحي 

     

رقم هاتف عنوان وو مل اسموجه إلى السيد مدير المدرسة العليا لألساتذة بفاس يحللمشاركة في المباراة مطلب خطي  - 

 ؛ المترشح

 ؛ثالث نسخ من السيرة الذاتية  -

 بالنسبة للمترشحين الموظفين ؛ترخيص غير مشروط بالمشاركة في المباراة  -
 بالنسبة للمترشحين الموظفين ؛ شهادة العمل حديثة العهد -
 ؛ أخرى معترف بمعادلتهاو أي شهادة نسخ من الشواهد المحصل عليها من بينها شهادة الدكتوراه أ ثالث -

 ؛األجنبية  اتلشهادلمعادلة بالنسبة النسخ من قرار  ثالث -

 ؛اقة التعريف الوطنية نسختان من بط -

 نسختان من عقد االزدياد حديثتا العهد. -

 

 ال يسمح ألي مترشح باجتياز االختبار الشفوي إال بعد إيداع الوثائق المذكورة أعاله

 الوثائق اإلدارية ثالثة أشهرعدى يجب أن ال تت

 يرفض كل ملف ناقص. 

،  public.ma-www.emploiتنشر لوائح المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الشفوي بموقع التشغيل العمومي  -

لوائح ويعتبر نشر ،  https://ens.usmba.ac.maوكذا على الموقع اإللكتروني للمدرسة العليا لألساتذة بفاس 

 .بمثابة استدعاء الجتياز االختبار الشفوي المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الشفوي

   ه.أعال ليهماالعمومي وموقع المؤسسة المشار إ تنشر لوائح الناجحين ولوائح االنتظار عبر بوابة التشغيل -

http://www.emploi-public.ma/
https://ens.usmba.ac.ma/
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