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 النإعــــــ
 المساعدينالعالي  التعليم أساتذةتوظيف مباريات إجراء عن 

 

 : التاليحسب الجدول ( 06/09/2021)دورة  (امنصب 19) ينمساعدالالعالي  التعليم أساتذةتوظيف تنظم جامعة القاضي عياض مباريات 
 

 التخصصات عدد المناصب المؤسسات
 Sciences de l’éducation 1 لألساتذة بمراكشالمدرسة العليا 

 Economie et gestion 2 المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش

 Anglais 1 المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة

 الكلية المتعددة التخصصات بآسفي

1 Droit privé 

1 Droit public 

1 Sciences Economiques et de gestion 
1 Hydrogéologie 

 Français 4 كلية اللغة العربية بمراكش

 Intelligence artificielle 1 كلية العلوم السماللية بمراكش

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش
 سوسيولوجيا التنمية 1
 سوسيولوجيا الشغل 1
الفني والثقافياالبداع  1  

 السياسات العمومية 1 كلية العلوم القانونية واالقتصادية بقلعة السراغنة

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي
1 Physique des fluides 
1 Informatique 

 
 إلحداهما. دلتهابمعا فرمعتالحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة أخرى  الموظفينوجه  المباريات فيتفتح 

 

 :االلكتروني الموقععبر التسجيل المباريات هذه اجتياز في الراغبين فعلى

concours.uca.ma-http://e  

 27/08/2021 وذلك قبل
 

 :طبيعة االختبارات 
 تشتمل مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين على اختبارين:

 : انتقاء خاص بشهادات المترشحين وأعمالهم األول

 : اختبار شفوي في شكل عرض ومناقشة بين المترشحين ولجنة المباراة.الثاني
 

الشفوي االلتزام بوضع الوثائق أسفله، لدى مصلحة الموارد البشرية بالمؤسسة المعنية وذلك الجتياز االختبار  المقبولين المترشحين على

 قبل تاريخ اجتياز االختبار الشفوي الذي سيحدد الحقا.
 27/08/2021هاتف المرشح مؤرخ قبل  ميحمل اسم وعنوان ورق بالمباراة المعنيةموجه لرئيس المؤسسة طلب خطي  -

 27/08/2021( من عقد االزدياد حديثة العهد منجزة قبل 02نسختان ) -

 ( من بطاقة التعريف الوطنية 02نسختان ) -
 ( نسخ من الشهادات المحصل عليها05خمس ) -

 مطابقة نسخ الوثائق ألصولها.بتصريح بالشرف بصحة البيانات المدلى بها و -

 ( نسخ من أطروحة الدكتوراه05خمس ) -

 األجنبية.الدكتوراه المعادلة بالنسبة للمترشحين الحاصلين على ( من قرار 01نسخة ) -
( من مجموع أعمال البحث التي قام بها المترشح بصفة شخصية أو بالتعاون والمتضمنة على الخصوص مقاالت أو 05خمس نسخ ) -

 مؤلفات أو دراسات مونوغرافية

 للموظفين. بالنسبةترخيص الجتياز المباراةال -
 

ي تنشر الئحة المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الشفوية والالئحة النهائية للناجحين والئحة االنتظار عبر بوابة التشغيل العموم

public.ma-https://www.emploi مؤسسة المعنية.وكذا عبر الموقع االلكتروني لل 
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