المملكة المغربية
جامعة القاضي عياض  -مراكش
الرئاسة

إػالن غن فتح ابب إمرتص يحات موموج إظار أس تاذ إمتؼومي إمؼايل
ابملؤسسات إمتابؼة جلامؼة إملايض غياض مبرإكش
بناء ػىل كرإر وزير إمتؼومي إمؼايل وإمبحث إمؼومي وتكوين إلظر رمق  2645.15إمعادر يف  29من رمضان ً 16( 1436وميو  )2015بتحدًد كيفيات ثنظمي
إحرإءإت إمتؼيني يف إظار أساثذة إمتؼومي إمؼايل ابملؤسسات إجلامؼية؛
وبناء ػىل إملرسوم رمق  2.96.793إمعادر يف  11من صوإل  19( 1417فربإير  )1997يف صان إمنظام إلسايس إخلاص هبيئة إلساثذة إمباحثني ابمتؼومي إمؼايل،
كام وكع ثغيريه وتمتميو ،وال س امي إملادة  12غنو؛
ًؼون رئيس خامؼة إملايض غياض مبرإكش غن فتح ابب إمرتص يحات موموج إظار أس تاذ إمتؼومي إمؼايل ابملؤسسات إمتابؼة جلامؼة إملايض غياض من دلن إلساثذة
إملؤىوني إملتوفرين ػىل إمرشوط إملنعوص ػوهيا يف إملادة  12من إملرسوم رمق  2.96.793إمعادر يف  11من صوإل  19( 1417فربإير  )1997إملضار إميو أػاله.
ًتكون موف إمرتص يح من إمواثئق إمتامية :
-

ظوب موخو إىل رئيس إجلامؼة ؛
هنج إمسرية إذلإثية نومرتحش ؛
إس امترة إمرتص يح مؼبأة وفلا نوموحق رمق  2رفلتو ؛
وسخة من صيادة إدلكتورإه أو دكتورإه إدلوةل أو دبووم مؼرتف مبؼادمتو الحدى إمضيادثني؛
وسخة من صيادة إمتأىيل إجلامؼي ،وًؼفى من إالدالء هبذه إمضيادة إلساثذة إملؤىوون إملنعوص ػوهيم يف إملادة  37مكررة من إملرسوم رمق 2.96.793
إمعادر يف  11من صوإل  19( 1417فربإير  )1997إملضار إميو أػاله ؛
وسخة من كرإر إمتؼيني يف إظار أس تاذ مؤىل ؛
صيادة ثثبت أن إملرتحش كد زإول معهل ملدة ست س نوإت ػىل إلكل بعفة أس تاذ مؤىل مؤرش ػوهيا من ظرف رئيس إملؤسسة إجلامؼية إمتابع ميا
إملرتحش ؛
ثلرير مفعل ملوضعة إمؼومية وإمبيدإغوحية حيدد فيو إمغالف إمزمين إملنجز ظيةل ست س نوإت إلخرية وبرإمج إمتكوين إملولنة وكذإ إمتأظري
إمبيدإغويج ملضارًع هناًة إدلرإسة وإلظروحات وإمتدإرًب وفلا نوموحق رمق  3رفلتو ؛
إالدالء جبميع إمواثئق إالجباثية متجربة إملرتحش يف جمال إمتؼومي ;وإمتأظري وثنض يط أغامل إمبحث من مؤمفات ومعبوػات وإمرسائل وإلظروحات إملؤظرة
ووسخة من إمعفحة إلوىل من إمللاالت وموخط غن إملدإخالت يف إمندوإت وكذإ صيادإت إملضاركة فهيا وصيادإت أو واثئق ثربر لك وضاط مدرج
مضن ص بكة إمتليمي إملوحلة بلرإر وزير إمتؼومي إمؼايل وإمبحث إمؼومي وتكوين إلظر رمق  2645.15ظادر يف  29من رمضان ً 16( 1436وميو )2015
إمسامف ذكره.

إملرتحش
جيب أن يكون ثلرير إلوضعة وإمواثئق إالجباثية متجربة نومرتحش ،إملنعوص ػوهيا أػاله ،مؤرش ػوهيا من ظرف رئيس إملؤسسة إجلامؼية إمتابع ميا .
ابس تثناء ظوب إمرتص يح ،جيب إالدالء جبميع إمواثئق يف مخس وسخ ( .)05كام جيب أن تكون إمضيادإت وإملؤىالت إموإردة أػاله مضيود مبعابلهتا ملظل.

ثودع ظوبات إمرتص يحات موموج إظار أساثذة إمتؼومي إمؼايل ابملؤسسات إجلامؼية مرفلة ابملوف إمؼومي إمبيدإغويج
دلى رئيس إملؤسسة إجلامؼية إميت ًنمتي إههيا إملرتحش ملابل وظل،
وذكل إبتدإء من  01أكتوبر  2018إىل غاًة  15هوهرب .2018
موفات نوتحميل


ملتعف من إمؼدد  6393من إجلرًدة إمرمسية إملتضمنة مامنذج الاس امترإت

