
 
 

 

 إعالن عن مبارتين لتوظيف أستاذين للتعليم العالي مساعدين 

 لفائدة الدكاترة من بين الموظفين للتعليم العالي مساعدين ينلتوظيف أستاذ تيندرسة العليا لألساتذة بفاس مبارتنظم الم       

 تخصص : ، في(تحويلمناصب  02ويحدد عدد المناصب في منصبين اثنين ) (20/09/2021)دورة 

 التخصص عدد المناصب
 

01 
 ديداكتيك علوم الحياة أو األرض أو الكون

Didactique des Sciences de la Vie ou de la Terre ou de l’Univers 
 

01 
 األدب الفرنسي 

Littérature Française 
 

 

أي  توراه الدولة أوالحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكوجه الدكاترة من بين الموظفين في  تينتفتح المبار*        

 شهادة معترف بمعادلتها إلحداهما.

نية اإللكتروالمنصة المبارتين، التسجيل ب على الراغبين في اجتياز هاتينمن أجل إيداع ملف الترشيح، يتوجب  *       

 .11/09/2021ويجب 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*        

  :فاسب بنسودةالموارد البشرية للمدرسة العليا لألساتذة بفاس الكائنة  بحي 

رقم هاتف عنوان ومل اسم ووجه إلى السيد مدير المدرسة العليا لألساتذة بفاس يحللمشاركة في المباراة مطلب خطي  - 

 ؛ المترشح

 ؛ثالث نسخ من السيرة الذاتية  -

 ؛ترخيص غير مشروط بالمشاركة في المباراة  -
 ؛ شهادة العمل حديثة العهد -
 ؛ و أي شهادة أخرى معترف بمعادلتهانسخ 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. -
 

 الشفوي إال بعد إيداع الوثائق المذكورة أعالهال يسمح ألي مترشح باجتياز االختبار 

 عدى الوثائق اإلدارية ثالثة أشهريجب أن ال تت

 يرفض كل ملف ناقص. 

،  public.ma-www.emploiبموقع التشغيل العمومي  لوائح المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الشفويتنشر  -

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

   ليهما أعاله.العمومي وموقع المؤسسة المشار إ االنتظار عبر بوابة التشغيلتنشر لوائح الناجحين ولوائح  -

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