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إعــــــــــــالن 
عن فتح باب الرتشيح لشغل مناصب رؤساء األقسام الشاغرة  

برئاسة جامعة القاضي عياض 
 

 :عً فخح باب الترشيح لشغل مىاصب سؤشاء ألاكصام الخاليت حامعت اللاض ي عياض حعلً 

 

 رقم الترجيب  برئاست الجامعتالشاغرةألاقسام  التبعيت في الهيكلت إلاداريت

ً  والطالبيتألاكادًميتكطب الشإون   1 كصم الخكٍى

 2 كصم الشإون الطالبيت والحياة الجامعيت  والطالبيتألاكادًميتكطب الشإون 

 3 كصم الخعاون والعالكاث الخاسحيت كطب البحث والخعاون والعالكاث الخاسحيت

 4 كصم البحث العلمي كطب البحث والخعاون والعالكاث الخاسحيت

كصم امليزاهيت والشإون املاليت  سئاشت الجامعت 5 

ت الكخابت العامت   6 كصم الشإون إلاداٍس

 7 كصم الشإون العامت الكخابت العامت 

كطب الشكمىت   8 كصم هظم املعلىماث

 

 شروط الترشيح 

ًفخح باب الترشيح في وحه املىظفين املششمين وألاعىان املخعاكذًً، العاملين بجامعت اللاض ي عياض والزًً جخىفش فيهم 

 :الششوط الخاليت

  أن ًكىهىا مشجبين على ألاكل، في دسحت مخصشف مً الذسحت الثاهيت أو في ئطاس مهىذس دولت، أو في ئحذي الذسحاث

 .راث جشجيب اشخذاللي ممازل

 أن ًكىهىا حاصلين على ألاكل، على شهادة أو دبلىم ٌصمح بىلىج دسحت مخصشف مً الذسحت الثالثت أو دسحت ممازلت؛ 

  شىىاث باليصبت  (5)شىىاث مً الخذمت الفعليت بصفت مششم أو خمض  (4)أن ًخىفشوا، على ألاكل، على أسبع

 .لألعىان املخعاكذًً

 غير أهه ًمكً، ئرا اشخذعذ ضشوسة املصلحت رلك، إلاعفاء مً هزا الششط. أن ًكىهىا ماسشىا مهام سئيض مصلحت. 

خ إلاعالن عً شغىس  كما ًمكً أن ًترشح ألحذ هاجه املىاصب املىظفىن املششمىن وألاعىان املخعاكذون املزاولىن، في جاٍس

 .مىصب سئيض كصم، ملهام سئيض كصم

 

 



  رئاسة جامعة القاضي عياض

  مراكش511:ب. صعبد الكريم الخطابيشارع 

 0524434494: فاكس   0524434814/ 0524437741: الهاتف

 www.uca.ma: المىقع اإللكتروني   presidence@uca.ma: البريد اإللكتروني

 

 ملف الترشيح 

 :ًخكىن ملف الترشيح مً الىزائم الخاليت

خضمً مىافلت إلاداسة التي ًيخمي ئليها املترشح وسأي الشئيض طلب خطي للترشيح مىحه ئلى الصيذ .1  سئيض الجامعت ٍو

 (في خمصت هظائش) ؛املباشش حىل كفاءة املعني باألمش

 (في خمصت هظائش)سشالت جحفيز حىل دوافع الترشيح للمىصب املطلىب؛  .2

 وسخت مً الشهاداث والذبلىماث املحصل عليها مصادق بمطابلتها لألصل؛ .3

 (في خمصت هظائش) ؛وفم الىمىرج سفلخه ة معبأمطبىع الصيرة الزاجيت للمترشح، .4

ت للمترشح ؛  .5 ت جثبذ الىضعيت إلاداٍس  (في شخت هظائش)وسخت مً كشاس الدصميت في إلاطاس والذسحت املطلىبت أو شهادة ئداٍس

جىفش املترشح على لكل وزيلت أخشي راث صلت بطبيعت وخصىصياث املىصب املشاد شغله، بما في رلك الىزائم املثبخت  .6

 (في خمصت هظائش)  املزكىس أعاله؛املىصبالششوط املطلىبت لشغل 

شه والشفع مً أدائه؛  .7 في خمصت )بشهامج العمل واملىهجيت التي ًلترحها املترشح في شأن جذبير اللصم املترشح له وجطٍى

 (هظائش
 

ىضع مطبىع الصيرة الزاجيت والىزائم املثبخت لخىفش املترشح على الششوط املطلىبت في ظشف مغلم ًكخب عليه اشم املترشح  ٍو

وجىضع باقي الىظائش املكىهت مللف الترشيح في ظشف أخش مغلم ًكخب عليه اشم املترشح وسكم جأحيره مع اشم . وسكم جأحيره

 .اللصم املترشح له

 

 سحب وإيداع ملفاث الترشيح 

ً على الششوط املطلىبت، سحب الىزائم املكىهت مللف الترشيح مً املىكع إلالكترووي  على الشاغبين في الترشيح واملخىفٍش

 .2020 شتنبر 30ابتداء من  ورلك ،"www.uca.ma"  للجامعت

 

خم ئًذاع  بشئاشت ،مً كل وزيلت مً الىزائم املكىهت مللف الترشيح  هظائش(05)خمصت  ملفاث الترشيح ملابل وصل، في ٍو

اث سكم  مكخب)الجامعت  ،  منه16 إلى غايت و2020 أكتىبر12 من ابخذاء إلاداسي املعمىل به،خالل الخىكيذ ، (37جذبير املباٍس

 .الزي هى آخش أحل للبىل الترشيحاث

 

 إلاعالن على هتائج الاهتقاء ألاولي 

جخىلى سئاشت الجامعت، بعذ ئخضاع ملفاث الترشيح ئلى اهخلاء أولي مً لذن لجىت الاهخلاء التي جحذر لهزا الغشض، إلاعالن عً 

خ ومكان ئحشاء ملابالث الاهخلاء عبر املىكع إلالكترووي للدشغيل العمىمي  الئحت بأشماء املترشحين امللبىلين وعً جاٍس

"www.emploi-public.ma "واملىكع إلالكترووي للجامعت. 
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