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 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني

 و البحث العلمي  التعليم العالي و

 كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة القاضي عياض

 الكلية المتعددة التخصصات

 بأسفي

  لتعليم العالي مساعدل (01) تاذ واحدأس إعالن عن إجراء مباراة لتوظيف
لتعليم العالي ل (10) أستاذ واحد مباراة لتوظيف 01/10/8102تنظم الكلية المتعددة التخصصات بآسفي بتاريخ 

 :التخصص التالي مساعد في

 ."Mathématiques et Informatique"واالعالميات الرياضيات  -

أية شهادة أخرى معترف  الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أوالموظفين الحاصلين على تفتح هذه المباراة في وجه 

 .بمعادلتها إلحداهما

 الموقع على 52/00/5012 تاريخ قبل يسجلوا أنفسهملهذه المباراة أن  الترشيحالراغبين في  يتعين على

 :التالي االلكتروني

Concours.uca.ma 

لدى مصلحة الموارد االختبار الشفوي إيداع الوثائق التالية  الجتياز الذين يتم استدعاؤهمن يالمترشحيتعين على 

 :االختبارهذا لمؤسسة المعنية قبل تاريخ اجراء باالبشرية 

عنوان وهاتف المعني اسم و يتضمن طلب خطي يوجه إلى السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي -

 ،و البريد االكتروني باألمر

 ،نسخ موجزة من رسم الوالدة حديثة العهد 2 -

 ،التعريف الوطنيةنسخ مصادق عليها من بطاقة  8 -

 ،وعنوان المترشح ظرفان يحمالن طابعين بريديين -

 ،خمس نسخ من السيرة الذاتية -

ة أخرى معترف بمعادلتها الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهاد شهادة خمس نسخ مصادق عليها من -

 إلحداهما،

 خمس نسخ من الشواهد المحصل عليها مصادق عليها بما في ذلك شهادة البكالوريا، -

 ،خمس نسخ من أطروحة الدكتوراه -

مجموع أعمال البحث التي قام بها المترشح بصفة شخصية أو بالتعاون )خمس نسخ من الملف العلمي  -

 ،...(غرافيةمنو أو مؤلفات أو دراسات مقاالت الخصوصالمتضمنة على 

 لحاصلين على الدكتوراه بالخارج،امن قرار المعادلة بالنسبة للمترشحين نسخة  -

 شهادة العمل، -

 االدارة،موافقة  -

 :طبيعة االختبارات واجراؤها

 :مباراة على اختبارينالتشتمل 

 .اختبار خاص بشهادات المترشحين وأعمالهم .0

 .اختبار على شكل عرض ومناقشة بين المترشحين ولجنة المباراة .8

 : مالحظة

 .52/00/5012 تاريخ يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق أعاله قبل -

سيتم اإلعالن عن لوائح المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الشفوي على بوابة التشغيل العمومي  -

public.ma-www.emploi  على الشبكة العنكبوتية و الجامعة الكلية يوكذا على موقع. 

على نفس المواقع السالفة في الئحة االنتظار  والمترشح المدرجالمترشح الفائز بصفة نهائية  سيتم اإلعالن عنكما  -

 .الذكر


