المملكة المغربٌة
Royaume du Maroc

إعالن عن فتح مباراة توظيف
خمسة ( )05أساتذة للتعليم العالي مساعدين
ّ
ٌنظم المعهد الملكً لتكوٌن أطر الشبٌبة والرٌاضة ،ابتداء من يوم  12يوليوز  ،2019مباراة توظٌف خمسة ( )05
أساتذة للتعلٌم العالً مساعدٌن فً التخصصات المبٌّنة فً الجدول أسفله .تودع ملفات الترشٌح لدى إدارة المعهد فً
العنوان المشار إلٌه فً الجدول التالً لبل الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم الجمعة  28يونيو .2019
التخصص
علوم وتمنٌات األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة
الرٌاضٌة)
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (dans le
)domaine de l’analyse mécanique du mouvement sportif
تدبٌر المنظمات ( فً مجال الرٌاضة أو المحٌط السسٌو التصادي)
Management des organisations (Dans le domaine du sport ou de
)l’Environnement socio-économique
علم االجتماع
Sociologie
المانون الخاص (فً مجال األسرة و الطفل)
)Droit privé (dans le domaine de la famille et de l’enfant
علوم التربٌة (فً مجال التربٌة والمٌم أو سٌكولوجٌة التعلم)
Sciences de l’éducation (dans le domaine de l’Education et valeurs ou
)de la Psychologie de l’apprentissage

عدد المناصب

العنوان

(فً مجال التحلٌل المٌكانٌكً للحركة
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01
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المركز الوطنً
للرٌاضات موالي
رشٌد ،كلم 12
طرٌك مكناس ،سال

01

تُفتح المباراة فً وجه ال ُمتر ّ
شحٌن الحاصلٌن على شهادة الدكتوراه أو ما ٌعادلها،
بمجال التكوين بالمعهد الملكي لتكوين األطر  ،والذٌن ال تزٌد أعمارهم عن  45سنة (بالنسبة للمترشحٌن غٌر الموظفٌن).
وتتكون ملفات الترشٌح من :
ّ
 طلب الترشٌح ُموجّه إلى السٌد مدٌر المعهد الملكً لتكوٌن األطر نسخة ُمصادق علٌها من البطالة الوطنٌة للتعرٌف خمس ( )05نسخ من السٌرة الذاتٌة مرفمة بالشواهد المستلزمة مصادق علٌهاصل علٌها (الدكتوراه ،الماستر ،الباكالورٌا) أو ما ٌعادلها.
 خمس ( )05نسخ ُمصادق علٌها من الشواهد ال ُمح ٌّجب إرفاق شهادة المعادلة بالنسبة للدبلومات األجنبٌة .
 خمس ( )05نسخ من أطروحة الدكتوراه خمس ( )05نسخ من مجموع أعمال البحث العلمً للمترشح صورة شمسٌة حدٌثة للمتر ّشح
 شهادة العمل ورخصة إدارٌة الجتٌاز المباراة بالنسبة للموظفٌن ظرفان ( )02متنبران (البرٌد السرٌع) ٌحمالن أسم وعنوان المترشح.تشتمل المباراة على االختبارٌن التالٌٌن :
 األول ٌ :تعلك بتمٌٌم الشهادات وأعمال البحث الممدمة من طرف المترشحٌن . الثانً :عبارة عن عرض ٌمدمه المترشح حول مؤهالته وأعماله العلمٌة و البٌداغوجٌة  ،حٌث ٌكون هذاالعرض موضوع حوار مع لجنة المباراة .

في التخصصات ذات العالقة

مالحظـــة :كل ملف نالص ٌعتبر الغٌا.

