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 إعــــــالن
 تىظُف متصشفُه مه الذسجت الثاوُت والثالثت مباسَاث إجشاء عه 

 ومهىذسُه دولت مه الذسجت األولً وتقىُُه مه الذسجت الثالثت
 

إطارا يٍ يتظزفٍٛ يٍ انذرجح انثاَٛح ٔانثانثح ٔيُٓذسٍٛ انذٔنح يٍ انذرجح األٔنٗ  20تٕظٛف لتُظى جايؼح انماضٙ ػٛاع يثارٚاخ 

 :حسة انجذٔل انتانٙ  (14/04/2019 دٔرج) ٔتمٍُٛٛ يٍ انذرجح انثانثح
 

 التخصص المؤسساث
عذد 

 المىاصب
 الذبلىم او الشهادة المطلىبت االطاس

 كهٛح انهغح انؼزتٛح تًزاكش
Audit et contrôle de 

gestion 
1 

يتظزف يٍ 

 انذرجح انثاَٛح

دتهٕو انذراساخ انؼهٛا انًؼًمح أٔ دتهٕو 

انذراساخ انؼهٛا انًتخظظح أٔ انًاستز أٔ 

انًاستز انًتخظض أٔ يا ٚؼادل إحذاْا طثما 

 انظادر 90.12.2نًمتضٛاخ انًزسٕو رلى 

 اتزٚم 30 )1433فٙ جًادٖ اٜخزج  

 كًا ٔلغ تغٛٛزِ ٔتتًًّٛ (2012

 كهٛح انًتؼذدج انتخظظاخ أسفٙ

  أسف4162ٙسٛذ٘ تٕسٚذ ص ب 
Finance 1 

كهٛح انؼهٕو انمإََٛح ٔااللتظادٚح 

 ٔاالجتًاػٛح يزاكش

  انذٔدٚاخ يزاكش2380ص ب 

Communication 1 

Audit et contrôle de 
gestion 

1 

 انًذرسح انٕطُٛح نهتجارج ٔانتسٛٛز يزاكش
Audit et contrôle de 

gestion 
1 

 Droit public  1 انًزكش انجايؼٙ نمهؼح انسزاغُح

 رئاسح جايؼح انماضٙ ػٛاع

 511شارع ػثذ انكزٚى انخطاتٙ طة 

 يزاكش

Audit et contrôle de 
gestion 

1 

 رئاسح جايؼح انماضٙ ػٛاع

 511شارع ػثذ انكزٚى انخطاتٙ طة 

يزاكش 

Droit en arabe 1 

يتظزف يٍ 

 انذرجح انثانثح

اإلجاسج فٙ انذراساخ األساسٛح أٔ دتهٕو 

 طثما اواإلجاسج انًُٓٛح أٔ يا ٚؼادل إحذاِ

 2.12.90نًمتضٛاخ انًزسٕو رلى 

 1433 جًادٖ اٜخزج 8انظادر فٙ 

 (2012 اتزٚم 30)

انًذرسح انؼهٛا نهتكُٕنٕجٛا انظٕٚزج 

 طزٚك اكادٚز، انظٕٚزج انجذٚذج  9كهى 

 383ص ب 

Finance 1 

 كهٛح انًتؼذدج انتخظظاخ أسفٙ

  أسف4162ٙسٛذ٘ تٕسٚذ ص ب 
Biologie 1 

 كهٛح انًتؼذدج انتخظظاخ أسفٙ

  أسف4162ٙسٛذ٘ تٕسٚذ ص ب 

Réseaux et systèmes 1 

تمُٙ يٍ 

 انذرجح انثانثح

دتهٕو انتمُٙ انًتخظض انًسهى يٍ إحذٖ 

يؤسساخ انتكٍٕٚ انًُٓٙ انًحذثح طثما 

 9 انظادر فٙ 2.86.325نهًزسٕو رلى 
 تسٍ َظاو ػاو نًؤسساخ 1987ُٚاٚز

انتكٍٕٚ انًُٓٙ أٔ إحذٖ انشٓاداخ 

انًؼادنح نّ انًحذدج لائًتٓا طثما 

 2.12.90نًمتضٛاخ انًزسٕو رلى 

 1433 جًادٖ اٜخزج 8انظادر فٙ 

كًا ٔلغ تغٛٛزِ  (2012 اتزٚم 30)

 .ٔتتًًّٛ
 

Développement 
Informatique 

2 

كهٛح انؼهٕو انمإََٛح ٔااللتظادٚح 

 ٔاالجتًاػٛح يزاكش

  انذٔدٚاخ يزاكش2380ص ب 

Développement 
Informatique 

1 

 انًذرسح انؼهٛا نهتكُٕنٕجٛا اسفٙ

Finance et 
Comptabilité 

1 

Electronique 1 

 كهٛح االداب ٔانؼهٕو اإلَساَٛح يزاكش

  يزاكش40000 3737ايزشٛش ص ب 

Développement 
Informatique 

2 

 Géologie 1 كهٛح انؼهٕو انسًالنٛح يزاكش

انًذرسح انؼهٛا نهتكُٕنٕجٛا انظٕٚزج 

 طزٚك اكادٚز، انظٕٚزج انجذٚذج 9كهى 

 383 ص ب 

 1 إدارج انٕثائك ٔاألرشٛف
يُٓذص دٔنح 

يٍ انذرجح 

 األٔنٙ

شٓادج يُٓذص انذٔنح انًسهًح يٍ طزف 

انًذارص أٔ انًؼاْذ أٔ انًؤسساخ انجايؼٛح 

انٕطُٛح انًؤْهح نتسهًٛٓا أٔ إحذٖ انشٓاداخ 

انًحذدج طثما نًمتضٛاخ انًزسٕو رلى 

 جًادٖ اٜخزج 8 انظادر فٙ 2.12.90

كًا ٔلغ تغٛٛزِ  (2012 اتزٚم 30)1433

 ٔتتًًّٛ
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 . سُح45انذٍٚ ال ٚتجأس سُٓى تفتح انًثارٚاخ  فٙ ٔجّ انًتزشحٍٛ انًغارتح 

 
: االلكتشووٍ  المىقع عبش التسجُل المباسَاث هزي اجتُاص فٍ الشاغبُه علً

concours.uca.ma 

 2019 ماسس 30ورلك قبل 
 

ورلك قبل  لذي مصلحت المىاسد البششَت بشئاست الجامعت، الجتٛاس االختثار انشفٕ٘ االنتشاو تٕضغ انٕثائك أسفهّ انًمثٕنٍٛ انًتزشحٍٛ ػهٗ

. تاسَخ اجتُاص االختباس الشفىٌ

  تانًثاراج ٚحًم اسى ٔػُٕاٌ ٔرلى ْاتف انًزشحلشئُس المؤسست المعىُتطهة خطٙ يٕجّ  -

 َسخح يٍ ػمذ االسدٚاد حذٚثح انؼٓذ -

 َسخح يٍ تطالح انتؼزٚف انٕطُٛح يظادق ػهًٛٓا -

 َسخح يظادق ػهٛا يٍ انذتهٕو -

 .األجُثَٙسخح يٍ لزار انًؼادنح تانُسثح نهًتزشحٍٛ انحاطهٍٛ ػهٗ انذتهٕو  -

 .انتزخٛض الجتٛاس انًثاراج تانُسثح نهًٕظفٍٛ -

 .انذاتٛحانسٛزج  -

 30/03/2019قبل  اإلداسَتالمصادقت علً الىثائق  َكىن تاسَخ أنَجب 

 

 . تُشز الئحح انًتزشحٍٛ انًمثٕنٍٛ الجتٛاس االختثاراخ انكتاتٛح ٔانشفٕ٘ ػثز تٕاتح انتشغٛم انؼًٕيٙ ٔكذا ػثز انًٕلغ االنكتزَٔٙ نهجايؼح
. تُشز انالئحح انُٓائٛح نهُاجحٍٛ ٔالئحح االَتظار تانًٕالغ انًشار إنٛٓا أػالِٔ

 


