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   ةلرائسا             

 

 

عالن عن مبار   علمي إلعايل مساعدينإلت اتذةأ س لتوظيف ايتإ 

 2021-18-01دورة  ( صبامن 05) 
 

  (2021-01-18)دورة  ينــدساعم م إلعايل ـللتعلي تذةأ س تا ( 05 ) مخسة فـلتوظي ايتح مبارـن فتـسن إل ول بسطات عإل ة ـن جامعـتعل

 : يف إلتخصصات إملبينة يف إجلدول إلتايل رئاسة إجلامعةلفائدة 

      

يف إلتخصصات إملنصوص أ و دكتورإه إدلوةل أ و أ ي شهادة أ خرى معرتف مبعادلهتا ل حدإهام  إملرتحشني من محةل إدلكتورإه تفتح إملبارايت يف وجه           

  .أ عاله علهيا يف إجلدول
        

 .2021 يناير 15 قبلذكل و   concours.uh1.ac.ma-Eفعىل إلرإغبني يف إجتياز هذه إملبارإة إلتسجيل عرب إلبوإبة إل لكرتونية         
 

 طبيعة الاختبارإت وسريها 
        

  إختبار خاص بشهادإت إملرتحشني وأ عامهلم . 

     .إختبار يف شلك عرض ومناقشة يقدمه إملرتحشون إملنتقون حول مجموع أ عامهلم إلعلمية وإلبيدإغوجية 
        

 ملف إلرتش يح
 

ىل، وإملشار دلى رئاسة إجلامعةلجتياز إل ختبار إلشفوي الالزتإم بوضع إلواثئق إلتالية ، دلى مصلحة إملوإرد إلبرشية   عىل إملرتحشني إملقبولني  إ 

 عنوإهنا يف إجلدول أ عاله، وذكل قبل إجتياز إل ختبار إلشفوي : 

ىل إلس يد -1  ،إجلامعة ةرئيس ةطلب خطي للمشاركة يف إملبارإة يوجه إ 

 من إلسرية إذلإتية للمرتحش، (02تني )نسخ  -2

 ،ابلنس بة للمرتحشني إملوظفنيترخيص ابجتياز إملبارإة  -3

 ،نسختان مصادق علهيام من إلشهادإت إحملصل علهيا -4

 ،عادةل ابلنس بة للشهادإت إل جنبيةنسختان مصادق علهيام من قرإر إمل -5

 .من بطاقة إلتعريف إلوطنية علهيامنسختان مصادق  -6

 نسخة من أ طروحة إدلكتورإه  -7

لفات، نسخة من إمللف إلعلمي )مجموع أ عامل إلبحث إليت قام هبا إملرتحش بصفة خشصية أ و ابلتعاون و إملتضمنة عىل إخلصوص مقالت، أ و مؤ  -8

 أ و درإسات ...(

 . 1202 يناير 15 اترخي قبلتنبيـه:  جيب أ ن يكون اترخي إملصادقة عىل إلواثئق إل دإرية 

                     وعبر  public.ma-www.emploi  بوإبة إلتشغيل إلعمويم الئحة المترشحين المقبولين الجتياز اإلختبارات الشفوية عبر تنشر     

 .الشفوي االختبار الجتيازويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء   .concours.uh1.ac.ma-E  إملوقع إل لكرتوين 

 

 عنوإن إملرإسةل  إلعدد إلتخصصـات

 01 إلسوس يولوجيا
 إلسن إل ول بسطاترئاسة جامعة 

 إملركب إجلامعي سطات

539ص.ب:  03طريق إدلإر إلبيضاء لكم   

 0523721274إلفاكس:  0523721275/76إلهاتف : 

آدإب و إلنقض(  01 إلعربية )إل

 01 إدلرإسات إل سالمية

 01 إجلغرإفيا

 01 إلتارخي

https://e-concours.uh1.ac.ma/
http://www.emploi-public.ma/
https://e-concours.uh1.ac.ma/

