
 

      
 

 

 

 

 جامعة الحسن األول
سطات - المعهد العالي لعلوم الصحة  

ػالن غن مبارإة متوظيف أ س تاذ إمتؼومي إمؼايل مساػد    إ 

  01/00/0101ة: ( دور10)منصب  

 

( أ س تاذ نوتؼويـم إمؼايل مساغــد 10منصب يؼون إملؼيد إمؼايل مؼووم إمصحة جبامؼـة إحلسن إل ول بسطات غـن فتـح مبارإة متوظيـف )  

 Communication et développement personnel (Anglais) : يف إمتخصص إمتايل (01/00/0101:)دورة

صوص تفتح إملبارايت يف وجو إملرتحشني من محةل إدلكتورإه  أ و دكتورإه إدلوةل أ و أ ي شيادة أ خرى مؼرتف مبؼادههتا ل حدإىام يف إمتخصص إملن

 ػويو أ ػاله. 

ىو أ خر أ جل  0101 هوهرب 15كبل اترخي   concours.uh1.ac.ma-Eفؼىل إمرإغبني يف إجتياز ىذه إملبارإة إمتسجيل ػرب إمبوإبة إل مكرتوهية 

 نوتسجيل.

 طبيؼة الاختبار وسريه 

  إختبار خاص بشيادإت إملرتحشني وأ غامهلم . 

     .إختبار يف شلك غرض ومناكشة يلدمو إملرتحشون إملنتلون حول مجموع أ غامهلم إمؼومية وإمبيدإغوجية 

 موف إمرتش يح

 

إملتوإجد ابمؼنوإن إمتايل:  ابملؼيد، دلى مصوحة إملوإرد إمبرشية أ دانهإمشفوي الامزتإم بوضع إمواثئق  الاختبارػىل إملرتحشني إمللبومني  لجتياز 

 :إمشفوي  الاختبار، وذكل كبل إجتياز ، مدينة  سطات  ءطريق إدلإر إمبيضا 3إملركب إجلامؼي، لكم 

 ،مدير إملؼيدإة يوجو إ ىل إمس يد طوب خطي نومشاركة يف إملبار   -0

 ( من إمسرية إذلإتية نومرتحش،10وسختني ) -0

 ترخيص ابجتياز إملبارإة ابمنس بة نومرتحشني إملوظفني، -3

 وسختان مصادق ػوهيام من إمشيادإت إحملصل ػوهيا، -4

 وسختان مصادق ػوهيام من كرإر إملؼادةل ابمنس بة نوشيادإت إل جنبية، -5

 من بطاكة إمتؼريف إموطنية. وسختان مصادق ػوهيام -6

 وسخة من أ طروحة إدلكتورإه  -7

وسخة من إملوف إمؼومي )مجموع أ غامل إمبحث إميت كام هبا إملرتحش بصفة خشصية أ و ابمتؼاون و إملتضمنة ػىل إخلصوص ملالت، أ و  -8

 مؤمفات، أ و درإسات ...(

 .0101هوهرب  15رخي كبل اتجيب أ ن يكون اترخي إملصادكة ػىل إمواثئق إل دإرية   تنبيـو:

 تنرش لحئة إملرتحشني إمللبومني لجتياز إل ختبارإت إمشفوية ػرب:        

  public.ma-www.emploiبوإبة إمتشغيل إمؼمويم   -                       

 concours.uh1.ac.ma-Eإملوكع إل مكرتوين    -                            

 .ويؼترب ىذإ إمنرش مبثابة إس تدػاء لجتياز الاختبار إمشفوي

ههيام أ ػاله  .تنرش لحئة إمناحجني ولحئة الاهتظار ػرب إمبوإبة وإملوكع إملشار إ 
 

 

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

