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 ـــالن إعـــــــ
 لتعليم العالي مساعدتاذ لأستوظيف  ل اةعن إجراء مبار

 21/10/2021 دورة
 

  ة دور (، 01) مساعد لتعليم العالي ل أستاذ لتوظيف اة ت ببني مالل مباراتنظم الكلية المتعددة التخصص
 : التالي  في التخصص  ،21/10/2021

 

 عدد المنـاصب التخصــص

Génétique des populations et 

Biostatistiques 
01 

  
 

الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة   مترشحينالفي وجه  اةتفتح هذه المبار ✓
 أخرى معترف بمعادلتها إلحداهما. 

 

 من خالل الرابط االلكتروني: جوبا والملفات  التسجيل وإيداع  ة اجتياز هذه المباراعلى الراغبين في  ✓

http://econcours.usms.ac.ma/ 2021/ 15/10قبل تاريخ  وذلك . 
 
المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الشفوي االلتزام بوضع الوثائق المشار إليها أسفله لدى  يجب على  ✓

 مصلحة الموارد البشرية. 
 

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 
 

 طلب خطي موجه للسيد عميد الكلية المتعددة التخصصات ببني مالل.  -

 . بالنسبة للموظفين  إداري الجتياز المباراة ترخيص  -

 . من رسم الوالدة حديثة العهد  نسخة  -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية االلكترونية.  -

نسخة من شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها إلحداهما والشهادات  -
 المحصل عليها. 

 .  عند االقتضاءمن قرار المعادلة   ة نسخ -

 نسخة من أطروحة الدكتوراه.  -

مقاالت، مؤلفات،  ) بالتعاون لمترشح بصفة شخصية أو من مجموع أعمال البحث التي قام بها ا ةنسخ -
 . دراسات مونوغرافية ...( 

 من السيرة الذاتية للمترشح.  ة نسخ -

 . بالنسبة للموظفين شهادة العمل حديثة العهد  -

 تصريح بالشرف موقع بصحة المعلومات الواردة في ملف الترشيح.  -
 

 : وسيرهاطبيعة االختبارات 
 

 . نتقاء عن طريق دراسة ملفات المترشحين وأعمالهم ا -1
 . مناقشة بين المترشحين ولجنة المباراةاختبار في شكل عرض و -2

 

 موجبة للرسوب.  20من   08كل درجة تقل عن   وتعتبر   20إلى   0يتم تقييم كل اختبار بدرجة من  
 : حوظةلـم

 

 * يلغى كل ملف نـاقص 


