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اإلعالن عن الترشيح لبرنامج دعم التداريب لفائدة طلبة الدكتوراه
في إطار برنامج التعاون بين مجلس جهة فاس-مكناس و الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
بالجهة ،يمول مجلس جهة فاس-مكناس تداريب لدى المقاوالت والمؤسسات العمومية ذات
طابع إقتصادي لفائدة طلبة الدكتوراه التابعين لجامعة سيدي محمد بن عبد هللا برسم السنة
الجامعية  .7102/7102ويهدف هذا الدعم إلى تقوية ثقافة المقاولة لدى الطلبة ،ودعم
االنفتاح.
وقد تحدد مقدارهذا الدعم في مبلغ  0555درهم لكل تدريب في مستوى الدكتوراه لفائدة 50
طالب باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،توزع على شطرين في مدة تتراوح إجماال بين
شهرين و ثالثة أشهروتحدد المدة الخاصة بكل طالب في عقد التدريب.
شروط الترشيح لمنحة التفوق:
مغربي الجنسية غير أجير؛
مسجل بالسنة الثالثة من سلك الدكتوراه؛
أن يندرج التدريب في إطار مسار البحث والتكوين للطالب الباحث المتدرب سواء من
خالل المقاولة أوالمؤسسة العمومية المختارة ،أو من خالل موضوع التدريب؛
قبول المرشح من طرف المقاولة أوالمؤسسة العمومية التي سيتم فيها التدريب.
ملف الترشيح:
طلب موجه إلى السيد مدير مركزالدكتوراه تحت إشراف رئيس المؤسسة الموطنة
للمركز :الدراسات الدكتوراه  :علوم وتكنولوجيا؛)(FSDM
شهادة عدم العمل؛
شهادة التسجيل في السنة الثالثة من سلك الدكتوراه؛
شهادة القبول (أو وعد بالقبول) في المقاولة أو المؤسسة العمومية ذات طابع إقتصادي
موضع التدريب مع التنصيص على موضوع التدريب؛
السيرة الذاتية للمرشح.
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