
  إعالن عن مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين

  .لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه

: تخصص  ، 02/5/2018 دورة  )1(مساعد

تفتح المباريات في وجه الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، أو دكتوراه الدولة، أو أية شهادة أخرى 

 :فعلى الراغبين في اجتياز هذه المباريات التسجيل عبر الرابط اإللكتروني

http://www.fs

  2018أبريل   17

  .اختبار على شكل عرض ومناقشة بين المترشحين و لجنة المباراة

ملف الترشيح األصلي  الذي تم بوضع 

 تونـــزيـــالــلوم الكائنة بــــالع لكلية  

  .2018أبريل  17قبل تاريخ 

  العمومي بارات الشفوية عبر بوابة التشغيل

ويعتبر   umi.ac.ma-www.fs لكلية العلوم

.الموقع المشار إليهما أعاله

 

  

إعالن عن مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين

لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه  

مساعدالتعليم العالي  أستاذلتوظيف  اةمبار  بمكناستنظم كلية العلوم 
  

تفتح المباريات في وجه الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، أو دكتوراه الدولة، أو أية شهادة أخرى 
  .التخصص المطلوبمعترف بمعادلتها إلحداهما في 

فعلى الراغبين في اجتياز هذه المباريات التسجيل عبر الرابط اإللكتروني

http://www.fs-umi.ac.ma/Recrutement 

 17قبل تاريخ يجب أن تتم عملية التسجيل عبر الرابط المذكور 

  :تشمل المباراة االختبارين التاليين

  اختبار خاص بشهادات المترشحين وأعمالهم؛

اختبار على شكل عرض ومناقشة بين المترشحين و لجنة المباراة

بوضع  المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الشفوي االلتزام

  الكتابة العامة، لدى اله ــالرابط اإللكتروني المشار إليه أع

  :تاريخ اجتياز االختبار الشفوي وذلك قبل مكناس 

قبل تاريخ يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية 

بارات الشفوية عبر بوابة التشغيلتنشر الئحة المترشحين المقبولين الجتياز االخت

www.emploi  لكلية العلوم، وكذا عبر الموقع اإللكتروني

  .هذا النشر بمثابة استدعاء الجتياز االختبار الشفوي

الموقع المشار إليهما أعاله اتتنشر الئحة الناجحين والئحة االنتظار عبر البواب

  

  

تنظم كلية العلوم         
   ".الكيمياء المعدنية"

تفتح المباريات في وجه الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، أو دكتوراه الدولة، أو أية شهادة أخرى و
معترف بمعادلتها إلحداهما في 

فعلى الراغبين في اجتياز هذه المباريات التسجيل عبر الرابط اإللكتروني

يجب أن تتم عملية التسجيل عبر الرابط المذكور 

تشمل المباراة االختبارين التاليين

اختبار خاص بشهادات المترشحين وأعمالهم؛ -

اختبار على شكل عرض ومناقشة بين المترشحين و لجنة المباراة -

المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الشفوي االلتزامعلى 

الرابط اإللكتروني المشار إليه أع رإرساله عب

مكناس   11201.: ب.ص

يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية 

تنشر الئحة المترشحين المقبولين الجتياز االخت -

  public.ma-www.emploi

هذا النشر بمثابة استدعاء الجتياز االختبار الشفوي

  تنشر الئحة الناجحين والئحة االنتظار عبر البواب



 


