جامعة محمد الخامس  -الرباط
المدرسة العليا لألساتذة
الربــاط

إعالن عن مباراة لتوظيف أستاذ التعليم العالي مساعد
لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه

تنظم المدرسة العليا لألساتذة بالرباط ،مباراة لتوظيف أستاذ للتعليم العالي مساعد (( )01منصب واحد)،
(دورة )2018.04.30 :و ذلك في التخصص التالي:
التخصص

عدد المناصب

Thermodynamique

منصب واحد

تفتح المباريات في وجه الحاصلين على شهادة الدكتوراه ،أو دكتوراه الدولة ،أو أية شهادة أخرى معترف
بمعادلتها إلحداهما في التخصص المطلوب.
فعلى الراغبين في اجتياز هذه المباريات التسجيل عبر الرابط اإللكتروني:

http://g-concours.um5.ac.ma/

يجب أن تتم عملية التسجيل عبر الرابط المذكور قبل تاريخ 2018..0415 :
تشمل المباراة على االختبارين التاليين:
 اختبار خاص بشهادات المترشحين و أعمالهم؛ اختبار في شكل عرض و مناقشة بين المترشحين و لجنة المباراة؛ على المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الشفوي االلتزام بوضع الوثائق التالية ،لدى مصلحة الموارد البشرية للمدرسةالعليا لألساتذة ،الكائنة ب :شارع محمد بالحسن الوزاني .ص.ب -5118 :الرباط  ،وذلك قبل تاريخ اجتياز

االختبار الشفوي:
 طلب خطي للمشاركة في المباراة ،موجه إلى السيد مدير المؤسسة ؛ ترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للموظفين؛ نسختان مصادق عليهما من الشهادات المحصل عليها؛ نسختان مصادق عليهما من قرار المعادلة بالنسبة للشهادات األجنبية؛ نسختان مصادق عليهما من بطاقة التعريف الوطنية ؛ -نسختان من عقد االزدياد ال تقل مدتهما عن ثالث أشهر؛

يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية قبل تاريخ  15أبريل 2018
تنشر الئحة المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الشفوية غبر بوابة التشغيل العمومي www.emploi-
 ،public.maوكذا عبر الموقع اإللكتروني للمدرسة العليا لألساتذة ، www.ens.ac.ma :ويعتبر هذا النشر
بمثابة استدعاء الجتياز االختبار الشفوي.
تنشر الئحة الناجحين و الئحة االنتظار عبر البوابة و الموقع المشار إليهما أعاله.
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