جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء
كلية العلوم القانونية واﻻقتصادية واﻻجتماعية
-الدارالبيضاء -عين السبع

Université Hassan II de Casablanca
Faculté des Sciences Juridiques,
Économiques et Sociales
- Casablanca- Ain Sebaâ

FSJES
Ain SEBAA

إعﻼن عن مباريات لتوظيف أساتذة للتعليم العالي مساعدين
ﺗﻨﻈﻢ كلية العلوم القانونية وا قتصادية وا جتماعية –عين السبع-الدار البيضاء عن
ﺗﻨﻈيﻢ مباريات لتوظيف أساتذة للتعليم العالي مساعدين ﻛاﻵتي:
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الشروط
تفتح المباراة في
وجه الموظفين
الحاصلين على شهادة
الدكتوراه او دكتوراه
الدولة او اية شهادة
اخرى معترف بمعادلتها
حداهما .
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تفتح المباراة في
المترشحين 2020/11/14
وجه
الحاصلين على شهادة
الدكتوراه او دكتوراه
الدولة او اية شهادة
اخرى معترف بمعادلتها
حداهما .

ورة ال سج ل ع الموقع اﻻل

و التا ق ل أخر اجل لل شيح:

https://econcours.univh2c.ma/
يتكون ملف ال شيح من الوثائق التال ة  -:جب ان كون تار ـ ــخ المصادقة ع الوثائق اﻹدار ة ق ل أخر اجل لل شيح
 طلب خطي موجه إلى السيد عميد المؤسسة محدد فيه التخصص المطلوب والدورة.
 رخصة للمشاركة في المباراة وشهادة العمل حديثة التاريخ بالنسبة للموظفين.
 06 نسخ من السيرة الذاتية ) .( CV
 تصريح بالشرف مصحح اﻹمضاء.
 نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليهما.
 نسختان من عقد اﻻزدياد حديثة التاريخ.
 خمس ) (05نسخ من اطروحة الدكتوراه.
 خمس ) (05نسخ من أعمال البحث ،مقاﻻت ،مؤلفات....
 سبﻊ ) (07نسخ من قرارات المعادلة بالنسبة للشهادات اﻷجنبية.
 سبﻊ ) (07نسخ من شهادة الدكتوراه والشواهد اﻻخرى مصادق عليها )،الباﻛالوريا ،اﻻجازة
والماستر( .
 ظرفان متنبران يحمﻼن اسم و عنوان المترشح
على المترشحين المقبولين ﻻجتياز اﻻختبار الشفوي اﻻلتزام بموافاة اﻹدارة بالوثائق أعﻼه،
يوم اجتياز اﻻختبار الشفوي.
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