
 

 

 

 التعليم العالي مساعدينساتذة توظيف أعن إجراء مباريات إعالن                              

 بكلية الطب والصيدلة بأكادير                         

 

 

أساتذة التعليم العالي مساعدين بكلية الطب والصيدلة  ةيعلن السيد رئيس جامعة ابن زهر بأكادير عن فتح مبارا 

 :  ، في التخصصات التالية2019  نونبر 11دورة   (منصب  01)  بأكادير

 المدنيون: 

    العلوم السريرية:

 

 التشريح، الجراحة و التخصصات الجراحيةعلم 

 

 (  01)   جراحة الشرايين المحيطة  -

 شروط الترشيح 

المترشحون المدنيون الذين صححوا المدة العادية لإلقامة بالمراكز اإلستشفائية، مقر كلية تفتح هذه المباريات في وجه 

فيما يخص التخصصات الطبية أو الصيدلية أو الطب والصيدلة أو طب األسنان المحددة بأربع سنوات على األقل 

 المحافظة على األسنان وبخمس سنوات فيما يخص التخصصات الجراحية أو تخصص الطب الباطني.

ويتعين على المترشحين إثبات قضاء سنة تكميلية في المزاولة أو التكوين أو التدريب فيما يتعلق بالتخصصات 

 .سنوات  المحددة مدة إقامتها العادية في ثالث 

 ملف الترشيح 

يجب أن يوجه المترشحون للمباراة طلبات تقييدهم محررة على ورق عادي تبين االسم العائلي والشخصي وعنوان   -

  باإلضافة إلى التخصص المطلوب، إلى عميد كلية الطب والصيدلة أكادير  المترشح

 يرفق هذا الطلب ب:

 ،على قرص مدمجمطبوعة   PDF)نسخة إلكترونية )+  في سبع نسخ بيان عن األلقاب واألعمال العلمية -

 بيان عن المهام اإلستشفائية الجامعية التي زاولها المترشح، -

 شهادة الدكتوراه في الطب،نسخة من   -

 نسخة من شهادة التخصص المطلوب، -

مشهود على مطابقتها  يجب أن تكون البيانات اعاله مشهود بصحتها من لدن عميد كلية الطب والصيدلة التي سلمتها، أو 

لألصل من طرف السلطات المختصة بالنسبة للمترشحين المغاربة على شهادات وألقاب أجنبية، وفي هذه الحالة للكلية 

 الحق في المطالبة بأصول الشهادات واأللقاب المذكورة أعاله.

 شهادة تصحيح مدة اإلقامة في التخصص المطلوب، -

 ية، ( من بطاقة التعريف الوطن 02نسختان)  -

 ( من عقد االزدياد،02نسختان )  -

 المباراة من وزارة الصحة للمترشحين الموظفين،  اجتيازالموافقة على  -

 ظرفان بطابع بريدي يحمالن اسم وعنوان المترشح،  -

 حميع الوثائق الرسمية التي من شأنها دعم ملف الترشيح بما فيها الشواهد المتعلقة باألنشطة البيداغوجية.  -

 .كلية الطب والصيدلة بأكادير مقرب  9201 رأكتوب  11قبل ملفات الترشيح  تودع

 


