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في وجه الموظفين  (مناصب 20) ينلتعليم العالي مساعدل ينأستاذلتوظيف  تينمبارا فتحعن  للتجارة والتسيير سطاتالوطنية مدرسة ال يعلن مدير

 : تخصصال وذلك في ،الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها إلحداهما

« Communication-Gestion ; Economie et Gestion »  

خصص في الت الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدوالة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها إلحداهما لموظفينوجه ا فيتفتح هذه المباراة 

 المشار إليه أعاله.

 .2021شتنبر  11يوم  قبل« e-concours.uh1.ac.maالبوابة اإللكترونية "يجب على الراغبين في اجتياز هذه المباراة التسجيل عبر 

 وسيرها:طبيعة االختبارات 

  لمترشحين؛اشهادات بالملف العلمي ويتعلق اختبار 

  عرض ومناقشة يقدمه المترشحين المقبلون حول مجموع أعمالهم العلمية والبيداغوجية كلش علىاختبار. 

 الترشيح:ملف 

 من:للمترشحين المدعوين الجتياز االختبار الشفوي يتكون ملف الترشيح 

 ،مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير سطاتطلب خطي للمشاركة في المباراة يوجه إلى السيد  -1

 ( من السيرة الذاتية للمترشح،05خمسة نسخ ) -2

 شهادة العمل حديثة، -3

 ترخيص باجتياز المباراة، -4

 من الشهادات المحصل عليها، نسختان مصادق عليهما -5

 نسختان مصادق عليهما من قرار المعادلة بالنسبة للشهادات األجنبية، -6

 نسختان من بطاقة التعريف الوطنية. -7

 نسخة من أطروحة الدكتوراه  -8

االت، قنسخة من الملف العلمي )مجموع أعمال البحث التي قام بها المترشح بصفة شخصية أو بالتعاون والمتضمنة على الخصوص م -9

 أو مؤلفات، أو دراسات ...(

  تنبيه:

 االختبارموارد البشرية للمؤسسة قبل اجراء تدبير مصلحة  لدى، والمناقشةلمرشحين المقبولين إلجراء االختبار العرض ا ملف يودع. 

 بوابة التشغيل العمويم  الئحة المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الشفوية عبر  تنشرpublic.ma-www.emploi وعبر الموقع 

 E-concours.uh1.ac.maاإللكتروني   
 

  عبر البوابة والموقع المشار إليهما أعاله االنتظارتنشر الئحة الناجحين والئحة. 

 

 .2021شتنبر  11تاريخ يجب ان يكون تاريخ المصادقة على الوثائق االدارية قبل 

 تينإعالن عن مبارا

ينلتعليم العالي مساعدل ين اثنينلتوظيف أستاذ  

 (مناصب محولة 02) 

   " Communication-Gestion ;Economie et Gestion " :تخصص

2021شتنبر  20دورة:  

http://www.emploi-public.ma/
https://e-concours.uh1.ac.ma/
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في وجه المترشحين  (مناصب 20) ينلتعليم العالي مساعدل ينلتوظيف أستاذ تينمبارا فتحعن  للتجارة والتسيير سطاتالوطنية المدرسة  يعلن مدير

 : تخصصال وذلك في ،الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها إلحداهما

"Mathématiques-statistiques ;Comptabilité et Finance"   

 في الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدوالة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها إلحداهما المترشحينوجه  فيتفتح هذه المباراة 

 التخصص المشار إليه أعاله.

 .2021شتنبر  12يوم  قبل« e-concours.uh1.ac.maالتسجيل عبر البوابة اإللكترونية "يجب على الراغبين في اجتياز هذه المباراة 

 وسيرها:طبيعة االختبارات 

  لمترشحين؛اشهادات بالملف العلمي واختبار يتعلق 

 اختبار على شكل عرض ومناقشة يقدمه المترشحين المقبلون حول مجموع أعمالهم العلمية والبيداغوجية. 

 الترشيح:ملف 

 من:يتكون ملف الترشيح للمترشحين المدعوين الجتياز االختبار الشفوي 

 ،مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير سطاتطلب خطي للمشاركة في المباراة يوجه إلى السيد  -1

 ( من السيرة الذاتية للمترشح،05خمسة نسخ ) -2

 ترخيص باجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين، -3

 مصادق عليهما من الشهادات المحصل عليها،نسختان  -4

 نسختان مصادق عليهما من قرار المعادلة بالنسبة للشهادات األجنبية، -5

 نسختان من بطاقة التعريف الوطنية. -6

 نسخة من أطروحة الدكتوراه  -7

قاالت، معلى الخصوص نسخة من الملف العلمي )مجموع أعمال البحث التي قام بها المترشح بصفة شخصية أو بالتعاون والمتضمنة  -8

 مؤلفات، أو دراسات ...( أو

  تنبيه: -9

 االختبارموارد البشرية للمؤسسة قبل اجراء تدبير مصلحة  لدىملف المرشحين المقبولين إلجراء االختبار العرض والمناقشة،  يودع. 

 العمويم  بوابة التشغيل الئحة المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الشفوية عبر  تنشرpublic.ma-www.emploi وعبر الموقع 

 E-concours.uh1.ac.maاإللكتروني   
 

  عبر البوابة والموقع المشار إليهما أعاله االنتظارتنشر الئحة الناجحين والئحة 

 .2021شتنبر  12تاريخ اريخ المصادقة على الوثائق االدارية قبل يجب ان يكون ت

 تينإعالن عن مبارا

ينلتعليم العالي مساعدل ين اثنينلتوظيف أستاذ  

 (مناصب محدثة 02) 

   "Mathématiques-statistiques ;Comptabilité et Finance" :تخصص

2021شتنبر  12دورة:  

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

