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 المملكـة المغربيـة
  يالتعليم العالي والبحث العلم

 فــاس - سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه

  الرئــــــــــاســــــــــة 

  منصب لشغل

  جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

يف الظه  بتنفيذه الصادر  ال
 تتميمه؛  وقع كما 2000) 

المتعلق  ،2019يناير  30وع قرار مجلس جامعة سيدي دمحم بن عبد  بتاريخ 

لشغل منصب مدير متحف 

ط  المرشح أن يكون أستاذا للتعليم العا أو أستاذا مؤهال، مارس  الجامعة  ويش
  .قابل لإلنجاز ،لتنمية المتحف

الساعة ( 2019مارس  19قبل يوم 

 

ونية لمحتويات الملف  .لك
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المملكـة المغربيـة
التعليم العالي والبحث العلمالتربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة 

سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه جـامعـة

الرئــــــــــاســــــــــة 

  
  
  
  
  
  

  
لشغل رشيحالت باب إعالن عن فتح

  مدير متحف العلوم  
جامعة سيدي دمحم بن عبد هللاب

  

، التعليم بتنظيم المتعلق00.01  الصادر العا
 2000)ماي 19( 1421صفر   من 15 بتاريخ  1.00.199 

وع قرار مجلس جامعة سيدي دمحم بن عبد  بتاريخ 
  بخلق متحف العلوم بالجامعة، 

ش بابتعلن جامعة سيدي دمحم بن عبد  عن فتح  لشغل منصب مدير متحف  يحال

ط  المرشح أن يكون أستاذا للتعليم العا أو أستاذا مؤهال، مارس  الجامعة  ويش
لتنمية المتحفلما بالموضوع ومتوفرا ع تصور مو  خمس سنوات،

قبل يوم وع الراغب وضع ملفات ترشيحهم  رئاسة الجامعة 

  :ملف الوثائق التالية
 طلب يوضح الدوا والمحفزات، 

ة الذاتية للمرشح،  الس
وع تنمية المتحف   ،)صفحات 10 حوا (م

 كل الوثائق المفيدة وذات الصلة بالملف،
ونية لمحتويات الملفيتضمن الصيغة اإل  (clé USB)قرص مدمج لك
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إعالن عن فتح

  : اء عــــــــــــبن
  00.01رقم  القانون

 1.00.199رقم
  وع قرار مجلس جامعة سيدي دمحم بن عبد  بتاريخ

بخلق متحف العلوم بالجامعة، 

تعلن جامعة سيدي دمحم بن عبد  عن فتح 
  .العلوم

ط  المرشح أن يكون أستاذا للتعليم العا أو أستاذا مؤهال، مارس  الجامعة  ويش
خمس سنوات،بأقدمية 

وع الراغب وضع ملفات ترشيحهم  رئاسة الجامعة 
16 .( 
 

ملف الوثائق التاليةويتضمن كل 
طلب يوضح الدوا والمحفزات،  -
ة الذاتية للمرشح، - الس
وع تنمية المتحف  - م
كل الوثائق المفيدة وذات الصلة بالملف، -
قرص مدمج -
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 عالمية،الاثية و ال

 المتعلقة بتطور العلوم والتكنولوجيا،

 مجاالت العلوم اإلنسانية 

اث الوط واإل  ،تقوية دور الجامعة  الحفاظ ع ال  نسا

يتيح موقع مرج ورس تجميع المنتوجات العلمية و التقنية لمختلف مؤسسات الجامعة  

   تعزيز دور الجامعة  مجاالت السياحة الثقافية المستدامة والحوار ب الثقافات،

الالمادي الذي تزخر به جهة المادي و 

ات الجامعة الدور  إبراز  حرصا ع ،مخت

   .ع المستوى الجهوي والوط والقاري والدو 

  جامعة سيدي دمحم بن عبد 

  فـــــاس 2626ب .رئاسة جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس ، طريق ايموزار  ص

  50 96 50/60 96 60 (35-212) الفاكس 61 96 60/60 96 60(35- 212)   
www.usmba.ac.ma   البريد اإللكتروني :usmba.ac.mapresident@

المملكـة المغربيـة
التعليم العالي والبحث العلمالتربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة 

سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه جـامعـة

الرئــــــــــاســــــــــة 
  

  
  
  

 
  

  

  ةــديميــتق ةــورق

داف   األ

القيمة الوالمؤلفات والتحف ذات  العلمية والتقنية

المتعلقة بتطور العلوم والتكنولوجيا، والتجارب الديداكتيكية والتفاعلية

 مجاالت العلوم اإلنسانية  مطبوعاتوالوالمخطوطات واالبداعات   رض االكتشافات

 الدقيقة،العلوم 

اث الوط واإل لن المعرفة وتعميمها  تقوية دور الجامعة  الحفاظ ع ال

تجميع المنتوجات العلمية و التقنية لمختلف مؤسسات الجامعة  

ة   .عليها لالطالعللمعني فرصة مي

 تعزيز دور الجامعة  مجاالت السياحة الثقافية المستدامة والحوار ب الثقافات،

اث تهدف إ إنجاز دراسات وتقارير  المادي و جرد وتصنيف ال

اكة  ات الجامعةالمؤسسات المعنية و  ب كناس ب مخت

ع المستوى الجهوي والوط والقاري والدو  تكاا  

  

   متحف العلوم
جامعة سيدي دمحم بن عبد ب
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  العلمية والتقنية األعمالعرض

 ات والتجارب الديداكتيكية والتفاعلية  عرض الخ

 رض االكتشافاتع

العلوم واالجتماعية و 

  ن المعرفة وتعميمها

   تجميع المنتوجات العلمية و التقنية لمختلف مؤسسات الجامعة

ة  للمعني فرصة مي

 تعزيز دور الجامعة  مجاالت السياحة الثقافية المستدامة والحوار ب الثقافات،إلسهام ا 

  إنجاز دراسات وتقارير

اكة فاس م كناس ب

 ال هذهلاالسا 
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من خالل به  تمامم ع اال

ا  التنمية،  ودور

بوية  التالميذ و الطلبة وعموم مع ال

جنة الشؤون الثقافية مجلس الجامعة ول

نامج السنوي  الذي يبث  التوجهات العامة ورصد اإلمكانيات والمصادقة ع ال

تحت  ،عن كل مؤسسة جامعية

 .جامعةالرئيس السيد يعينه  الذي

ا وظيفية لجنأن يشكل  للمتحف

  .متحف
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اثبالطلبة والمرتفق الخارجي  مية ال م ع االوتحف  أ

ا  التنمية،ومعرفة تاريخها تحليلية للمعروضات  ودور

بوية واللقاءات و الزيارات أنشطة مختلفة كالندوات  ال

  متحف العلوم يكلة

  :  مستويات  3ع 

اتي  و ، المستوى االس مجلس الجامعة ولمن اختصاص  و

نامج السنوي  الذي يبث  التوجهات العامة ورصد اإلمكانيات والمصادقة ع ال

. 

اف والتتبع  ومستوى اال عن كل مؤسسة جامعية ثال مم تضممن اختصاص لجنة  و

كاء الجامعةضاء وأعونائبه،  المتحف   .يمثلون 

و، نفيذ واألجرأة الذي ،المتحف مدير اختصاص من و

اح من  ،ساعده نائب له للمتحفويمكن  .المتحفمدير يع باق

متحفالأنشطة  وتساعد ع تنظيم ،محددةتشتغل ع ملفات 
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  الطلبة والمرتفق الخارجي تحسيس

تحليلية للمعروضات  ثقافةإرساء 

  أنشطة مختلفة كالندوات تنظيم

  .المهتم 

  
  

  

ع  المتحفيكلة  تظمتن

  اتي المستوى االس

نامج السنوي ، واالجتماعية الذي يبث  التوجهات العامة ورصد اإلمكانيات والمصادقة ع ال

.المتحفألنشطة 

  اف والتتبع مستوى اال

اف  المتحفمدير إ

 نفيذ واألجرأةتمستوى ال

ساعده نائب لهيو

تشتغل ع ملفات مؤقتة 


