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 إعــــــــــالن

 مباراة لتوظيف أستاذ التعليم العالي مساعدعن إجراء 

 2021/10/20دورة 

دورة  (،01ستاذ التعليم العالي مساعد )مباراة لتوظيف أمالل  والتدبير ببنيتنظم كلية االقتصاد 

 في التخصص التالي:، 2021/10/20

 عدد املنـاصب التخصــص

La langue française et communication 01 

وظفي  احااللي  عى  هاادة الدتتوراه أو دتتوراه الدولة أو أةة هاادة أرى  املفي وجه  املباراةتفتح هذه 

 معترف بمعادلتها إلحداهما.

عى  الىاغبي  في الترهيح الجتياز هذه املباراة التسجيل ووضع ملفات تىهيحام وجوبا باملنصة الىقمية 

 .2021 أكتوبر  14قبل وذلك  http://econcours.usms.ac.maاملخصصة عبر الىابط: 

لاة   مصوضع الوثائق املشار إليها أسفله لد املترشحين املقبولين الجتياز االختبار الشفوي ةجب عى  

 املوارد البشىية للمؤسسة.

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

 .مالل والتدبير ببنيطلب رطي موجه للسيد عميد كلية االقتصاد  -

 تىريص إداري الجتياز املباراة. -

 من عقد االزدةاد. نسخة حدةثة -

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعىيف. -

الدولة أو أةة هاادة أرى  معترف بمعادلتها إلحداهما  دتتوراه أوالدتتوراه نسخة من هاادة  -

  عليها.  والشاادات املاصل

 نسخة من قىار املعادلة عند االقتضاء.  -

 نسخة من أطىوحة الدتتوراه. -

نسخة من مجموع أعمال البحث التي قام بها املترشح بصفة شخصية أو بالتعاو  )مقاالت،  -

 نوغىافية......(.مؤلفات، دراسات مو 

 نسخة من السيرة الذاتية للمترشح. -

 هاادة العمل حدةثة العاد. -

 تصىيح بالشىف موقع بصاة املعلومات الواردة في ملف الترهيح. -
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 طبيعة االختبارات وسيرها:

 .وأعمالامارتبار عن طىيق دراسة ملفات املترشاي   -1

 املباراة.ارتبار في هكل عىض ومناقشة بي  املترشاي  وحجنة  -2

 موجبة للىسوب. 20من  08وتعتبر كل درجة تقل عن  20إل   0ةتم تقييم كل ارتبار بدرجة من 

 :مـالحظـة

 ةلغ  كل ملف ناقص.

 تنشى النتائج األولية والنهائية عبر بوابة التشغيل العمومي وعبر املوقع االلكتروني للمؤسسة. 
 


