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  ـــالنإعــ
  

   ينتعليم العالي مساعدلل  ةذتااس)  6ستة (  لتوظيف  اةعن إجراء مبار 
  
  

   ينالعالي مساعدتعليم ال ةاذاست  توظيف راةببني مالل مبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةتنظم 

  : صات  التالية في التخص ، 15/06/2018دورة 

  

  عدد المناصب  التخصص  الشعبة 
  02  االجتماع علم   علم االجتماع 

  الدراسات اإلسالمية 
  01  فكر وعقيدة  

  01  علوم القرآن 

  الدراسات اإلنجليزية 
  01  لسانيات 

  01  أدب  

  

 أو أية الدكتوراه أو دكتوراه الدولة الموظفين الحاصلين على شهادةتفتح المباراة في وجه 

  . معترف بمعادلتها إلحداهما  أخرىشهادة 

  

 من الوثائق التالية: يتكون ملف الترشيح

  

ورقم  للمترشح البريدي وااللكتروني عنوانالسم ولرئيس المؤسسة يحمل االطلب خطي موجه  -
 .  هاتفال

 .السلطة المختصة، مشفوع بموافقة  الترخيص باجتياز مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد -
 نسختان من رسم الوالدة حديثة العهد. -
 نسختان مصادق عليهما من بطاقة التعريف الوطنية. -
 المحصل عليها خمس نسخ مصادق عليها من الشهادات -
 و البحث العلمي التعليم العالي   خمس نسخ من قرار المعادلة مسلم من طرف وزارة -
 خمس نسخ من أطروحة الدكتوراه. -
 ( مقاالت أو بالتعاونخمس نسخ من مجموع أعمال البحث التي قام بها المترشح بصفة شخصية  -
 أو مؤلفات أو دراسات منوغرافية).      
 رشح.تخمس نسخ من السيرة الذاتية للم -
 ظرفان يحمالن طابعا بريديا و اسم و عنوان المترشح. -

 

 طبيعة االختبارات و سيرها:

  

   .اختبار خاص بشواهد المترشحين وأعمالهم -1

  .المباراة اختبار في شكل عرض و مناقشة بين المترشحين ولجنة -2
  موجبة للرسوب. 20من  08و تعتبر كل درجة تقل عن  ، 20إلى  0يتم تقييم كل اختبار بدرجة من 

  

قبل ، بني مالل، وذلك  524شارع بن خلدون ص ب، كلية االداب والعلوم االنسانية ملفات الترشيح لدى عمادة  تودع
  .  31/05/2018: تاريخ 
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