إعــالن عن مبــاراة لتوظيــف
أستاذ التعليم العالي مساعد
خاصة بالموظفين
يعـلن عميــد كليــة اآلداب والعلـوم انسسـاسية بمـراكن أن المةسسـة سـتسظم مبـاراة لتوظيـف أسـتاذ للتعلـيم
العالي مساعد( )01دورة  03أكتوبر  8302في التخصص التالي :
 علم االجتمـــاع  :مسصب واحد (.)30شروط الترشيح :
تفتح المباراة في وجه :
المــوظفين الحاصــلين علــا شــ ادة دكتــوراه الدولــة أو الــدكتوراه أو أيــة ش ـ ادة أخــرع معتــرف بمعادلت ــا
نحداهما.
فعلا الراغبين في اجتياز هذه المباراة التسجيل عبر الموقع انلكتروسي concours.uca.ma :
وذلك قبل  01أكتوبر .8302
طبيعة االختبارات :
تشتمل مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد علا اختبارين:
األول  :خاص بش ادات المترشحين وأعمال م.
الثاسي  :اختبار في شكل عرض ومساقشة بين المترشحين ولجسة المباراة .
علا المترشحين المقبولين الجتياز االختبـار الشـفو االلتـزام بوعـع الوثـائق أسـفله لـدع مصـلحة المـوارد
البشرية بكلية اآلداب والعلوم انسساسية مراكن وذلك قبل تاريخ اجتياز االختبار الشفو .
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :
 طلب خطي يوجه إلا السيد عميد كلية اآلداب والعلوم انسساسية بمراكن؛ خمس ( )30سسخ من الش ادات المحصل علي ا مصادق علي ا؛ خمس ( )30سسخ من أطروحة دكتوراه الدولة أو الدكتوراه؛ سسخة ( )30من قرار المعادلة مصادق علي ا بالسسبة للمترشحين الحاصلين علا الدكتوراه األجسبية؛ سسختان ( )38من عقد االزدياد حديثة الع د؛ سسختان ( )38من بطاقة التعريف الوطسية مصادق علي ما؛ خمس ( )30سسخ من س ج السيرة الذاتية؛ خمــس ( )30سســخ مــن مجمــوع أعمــال البح ـ التــي قــام ب ــا المترشــح بصــفة شخصــية أو بالتعــاونوالمتعمسة علا الخصوص مقاالت أو مةلفات أو دراسات موسوغرافية؛
 الترخيص الجتياز المباراة.يجــب أن يكــون تــاريخ المصــادقة علــا الوثــائق انداريــة قبــل  01أكتــوبر  8302تسشــر الئحــة المترشــحين
المقبولين الجتياز االختبار الشفو عبـر بوابـة التشـ يل العمـومي وكـذا عبـر الموقـع انلكتروسـي للمةسسـة وموقـع
الجامعة .
تسشر الالئحة الس ائية للساجحين والئحة االستظار بالمواقع المشار إلي ا أعاله.
حي امرشيش مراكش  00 000المغرب ص.ب7373.
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