إعــــــــــالن عن مباراة
لتوظيف أستاذ التعليم العالي مساعد درجة (أ) (منصب واحد)
دورة 9960/90/61
تنظم كلٌة العلـوم والتقنٌات مراكـش مباراة لتوظٌــف أستاذ التعلٌـم العالً مساعد درجـة (أ) (منصب واحد)،
تخصص " "Génie électrique et mobilité électriqueوذلك ٌـوم .2960/90/61
تفتح هذه المباراة فً وجه الموظفٌن المغاربة الحاصلٌن على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أٌة شهادة أخرى
معترف بمعادلتها إلحداهما.
فعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة التسجيل
عبر الموقع اإللكتروني concours.uca.ma :وذلك قبل .9960/90/96
طبيعة االختبارات
تشتمل مباراة توظٌــف أستاذ التعلٌـم العالً مساعد على اختبارٌن:
األول :خاص بشهادات المترشحٌن وأعمالهم،
الثانً :اختبار فً شكل عرض ومناقشة بٌن المترشحٌن ولجنة المباراة.
ملف الترشيح
على المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبار الشفوي االلتزام بوضع الوثائق أسفله ،لدى مصلحة الموارد
البشرٌة بكلٌة العلوم والتقنٌات مراكش قبل تارٌخ اجتٌاز االختبار الشفوي.
 طلب خطً للمشاركة فً المباراة موجه إلى السٌد عمٌد الكلٌة ٌحمل اسم وعنوان ورقم هاتف المرشح،
 الترخٌص الجتٌاز المباراة مسلم من لدن اإلدارة األصلٌة للموظف،
 نسختان ( )92من عقد االزدٌاد حدٌثتا العهد،
 نسختان ( )92من البطاقة الوطنٌة للتعرٌف مصادق علٌهما من طرف السلطات المحلٌة،
 )92( ظرفان مثـنـبـران ٌحمالن اسم وعنوان المرشح،
 خمس ( )90نسخ من السٌرة الذاتٌة للمرشح ،CV
 خمس ( )90نسخ من كل الشهادات والمؤهالت مصادق علٌها
 خمس ( )90نسخ من أطروحة الدكتوراه،
 خمس ( )90نسخ من مجموع أعمال البحث التً قام بها المترشح بصفة شخصٌة أو بالتعاون والمتضمنة على
الخصوص مقاالت أو مؤلفات أو دراسات مونوغرافٌة.
 خمس ( )90نسخ من قرار المعادلة بالنسبة للمرشحٌن الحاصلٌن على الدكتوراه األجنبٌة،
ويجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية قبل 9960/90/96
تنشر الئحة المترشحٌن المقبولٌن إلجتٌاز االختبارات الشفوٌة عبر بوابة التشغٌل العمومً وكذا عبر الموقع
اإللكترونً للكلٌة وموقع الجامعة.
تنشر الالئحة النهائٌة والئحة االنتظار بالمواقع المشار إلٌها أعاله.

مالحظة :كل ملف ناقص ٌعتبر الغٌا.
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