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 اململكـة املغربيـة
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين وزارة

التعليـم العالـي والبحث العلمـيو   
 جـــــــــــــــــامعة سيـــدي حممد بـــــــــــــــــن عبـــــــــد هللا

 

Ecole Normale Supérieure - Fès 
 

فاس -املدرسة العليا لألساتذة   

 

 

 مساعد العالي التعليم ذاتأس توظيف اةمبار عن إعالن
الموظفين بين من الدكاترة وجه في المفتوحة   

 بين من الدكاترة لفائدة مساعد العالي التعليم ذتاأس لتوظيف اةبفاس مبار لألساتذة العليا المدرسة تنظم

  :التالي  لتخصصفي ا( 22) واحد منصب في المناصب عدد ويحدد 0221122102 دورة الموظفين

 التخصص عدد المناصب العنوان

 

:  لألساتذة العليا المدرسة  

فاس - بنسودة 6025 ب.ص  01 
Physique ou Electronique ou 

 Signaux Systèmes et Informatique 

 

 أي وأ لةالدو هدكتورا أو هالدكتورا شهادة على والحاصلين الموظفين بين من الدكاترة وجه في اةالمبار تفتح
.إلحداهما بمعادلتها معترف شهادة  

 

 : التالية الوثائق من الترشيح ملف يتكون 
  

 .المترشح هاتف ورقم وعنوان اسم يحمل بفاس لألساتذة العليا المدرسة مدير السيد إلى يوجه خطي طلب -
 .العهد حديثة العمل وشهادة المباراة في بالمشاركة مشروط الغير الترخيص -
 معترف أخرى شهادة أي أوه الدكتورا شهادة بينها من عليها مصادق عليها المحصل الشواهد من نسخ خمس -

 ا.بمعادلته
 .األطروحة من نسخ خمس -
 .عليها مصادق الوطنية التعريف بطاقة من نسختان -
 .دالعه حديثتا االزدياد عقد من نسختان -
 .رشحتللم الذاتية السيرة من نسخ خمس -
 على والمتضمنة بالتعاون، أو شخصية بصفة المترشح بها قام التي البحث أعمال عةمجمو من نسخ خمس -

  ....مونوغرافية أودراسات مؤلفات أو مقاالت الخصوص
 .المترشح وعنوان اسم يحمالن  متنبران رفانظ -
 التربية وزارة طرف من مسلمة األجنبية هالدكتورا لشهادة بالنسبة العلمية الشهادة معادلة قرار من نسخة -

 وزارة من مسلمة داريةاإل الشهادة بمعادلة مصحوبة العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية
 .العامة القطاعات تحديث

  بفاس لألساتذة العليا المدرسة إدارة لدى الترشيح ملفات تودع
 0221122122 قبل وذلكأعاله  العنوان إلى البريد عبر ترسل أو

 .أشهر ثالثة اإلدارية الوثائق تتعدى ال أن يجب -

 .ناقص ملف كل يرفض -


