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 إعداد التراب الوطني والتعميرقطاع 

 إعالن

 أساتذة التعليم العالي مساعدين 13 مباراة توظيف

 
 بالرباط،التعمير، تحت إشراف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و إعداد التراب الوطنيقطاع نظم يبناء على النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، 

 :أسفلهالواردة في الجدول  وبالمؤسساتفي التخصصات من الدرجة أ لتعليم العالي مساعدين ل ااذتأس 13 توظيفل ةرامبا ،2019أكتوبر  20 ابتداء من

 

يحتفظ سنة على األكثر،  45إلى  18البالغين من العمر  من حملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادة تعادلهماالمغاربة تفتح المباراة في وجه المترشحين 
من  %7من المناصب )منصبين( لفائدة المرشحين المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري قديم أو محارب قديم و بنسبة  %25بنسبة 

 لفائدة األشخاص المعاقين.)منصب واحد( المناصب 
 

 ويتكون ملف الترشيح من:
ومؤسسة التعيين التي وقع  التخصص الذي اختارهيحدد فيه المترشح  بالرباط المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية طلب خطي موجه إلى السيد مدير -

 ؛عليها االختيار
دكتـوراه الدولة مسلمة من مؤسسة جامعية وطنية أو شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة مسلمة من خمس نسخ مصادق عليها من شهادة الدكتوراه أو  -

 مؤسسة جامعية أجنبية؛
 من قرار المعادلة بالنسبة للمترشحين الحاصلين على الدكتوراه األجنبية؛صل طبق األ نسخة -
 خمس نسخ من الشهادات والمؤهالت مطابقة لألصل؛ -
 الدكتوراه أو دكتوراه الدولة؛خمس نسخ من أطروحة  -
خمس نسخ من مجموع أعمال البحث التي قام بها المرشح بصفة شخصية أو بالتعاون والمتضمنة على الخصوص مقاالت أو مؤلفات أو دراسات  -

 مونوغرافية؛
 خمس نسخ من بيان السيرة الذاتية؛ -
 خمس نسخ مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ -
 من رسم الوالدة؛ثالث نسخ حديثة  -
 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل شهادة تثبث صفة مقاوم أو مكفول األمة أو عسكري قديم )بالنسبة للمرشحين المتوفرين على هذه الصفة(؛ -
 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة معاق بالنسبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛ -
 بالنسبة للمترشحين الموظفين أو العاملين بالمؤسسات العمومية؛ترخيص المشاركة في المباراة من رئيس اإلدارة  -
 ؛وعنوان المترشح اسمظرفان متنبران يحمالن  -
 بطاقة السوابق أو شهادة السجل العدلي. -

الرباط، -العرفان شارع عالل الفاسي مدينة بكتابة مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمقابل وصل والمؤسسة تودع طلبات الترشيح حسب التخصص 
 .نصف بعد الزوالال، قبل الساعة الرابعة و2019شتنبر  27يوم  وذلك إلى غاية

 : ملحوظة

بالنسبة للمرشحين مكفولي األمة وقدماء العسكريين، يجب أن توجه ملفات ترشيحهم عن طريق مؤسسة الحسن الثاني لألعمال  - 

 لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مدعمة بشهادة تحمل هذه الصفة؛ اإلجتماعية

في الموقع اإللكتروني للوزارة   سيعلن عن أسماء المرشحين المقبولين الجتياز اختبار العرض والمناقشة -  

http://www.muat.gov.ma/?q=fr/article/concours  والموقعpublic.ma-www.emploi بر ذلك بمثابة استدعاء؛ويعت 

  

 عدد املناصب التخصص املؤسسة املعنية

ة الوطنية للهندسة املدرس

 بالرباط املعمارية

 01 التعمير أو الجغرافية الحضريةدكتوراه في الهندسة املعمارية أو 

 01 أو علم االجتماع الحضري أو هندسة املناظر واملواقع دكتوراه في الهندسة املعمارية أو التعمير

املدرسة الوطنية للهندسة 

 املعمارية بفاس

 01 التهيئة والتعميراه في دكتور 

 01 التراث املعماري دكتوراه في 

املدرسة الوطنية للهندسة 

 املعمارية بتطوان

 01 دكتوراه في الهندسة املعمارية أو التهيئة والتعمير

 01 الهندسة املعمارية أو الجغرافية الحضريةدكتوراه في 

املدرسة الوطنية للهندسة 

 املعمارية بمراكش

 01  دكتوراه في الهندسة املدنية 

 01 دكتوراه في التراث املعماري 

 01 دكتوراه في العلوم اإلنسانية شعبة السوسيولوجيا

 01 دكتوراه في الفنون التشكيلية

املدرسة الوطنية للهندسة 

 املعمارية بأكادير

 01 دكتوراه في الهندسة املدنية 

 01  الحضريةدكتوراه في الهندسة 

 01 االقتصاد والتدبيردكتوراه في 


