
 
المملكت المغشبُت 

مشاكش - جامعت القاضٍ عُاض 

 الشئاست

 
  

 

 القاضي عياض رئاسة جامعة
 

  مراكش 511: ب. صعبد الكريم الخطابي  شارع 

 0524434494: فاكس   0524437741/0524434814:  الهاتف

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

 إعــــــالن
 تىظُف متصشفُه مه الذسجت الثاوُت ومهىذسُه دولت مه الذسجت األولًمباسَاث إجشاء عه 

 

 حسب (11/03/2018دوسة ) يتصزفٍٛ يٍ انذرجت انثاَٛت ٔيُٓذسٍٛ انذٔنت يٍ انذرجت األٔنٗتُظى جايعت انماضٙ عٛاض يبارٚاث تٕظٛف 

 :انجذٔل انتانٙ 

 

 التخصص المؤسساث
عذد 

 المىاصب
 الذبلىم او الشهادة المطلىبت االطاس

 Audit et Contrôle de Gestion 1 انكهٛت انًتعذدة  انتخصصاث اسفٙ

يتصزف يٍ 

 انذرجت انثاَٛت

دبهٕو انذراساث انعهٛا انًعًمت أ دبهٕو 

انذراساث انعهٛا انًتخصصت أٔ انًاستز 

أٔ انًاستز انًتخصص أ يا ٚعادل 

احذاْا طبما نًمتضٛاث انًزسٕو رلى 

 انصادر فٙ جًادٖ االخزة  90.12.2

كًا ٔلع  (2012 ابزٚم 30 )1433

 تغٛٛزِ ٔتتًًّٛ

انًذرست انٕطُٛت نهتجارة ٔانتسٛٛز 

 يزاكش
Marketing Communication 1 

 Marketing Communication 1 كهٛت انعهٕو انسًالنٛت يزاكش

 انًذرست انعهٛا نهتكُٕنٕجٛا انصٕٚزة
Gestion des Ressources 

Humaines 
1 

 كهٛت انعهٕو ٔانتمُٛاث يزاكش

Communication 1 

Marketing 2 

 1 إدارة انٕثائك ٔاألرشٛف كهٛت انعهٕو ٔانتمُٛاث يزاكش

يُٓذص دٔنت 

يٍ انذرجت 

 األٔنٙ

شٓادة يُٓذص انذٔنت انًسهًت يٍ طزف 

انًذارص أ انًعاْذ أ انًؤسساث 

انجايعٛت انٕطُٛت انًؤْهت نتسهًٛٓا أ 

احذٖ انشٓاداث انًحذدة طبما نًمتضٛاث 

 8 انصادر فٙ 2.12.90انًزسٕو رلى 

 ابزٚم 30)1433جًادٖ اٜخزة 

 كًا ٔلع تغٛٛزِ ٔتتًًّٛ (2012

 1 إدارة انٕثائك ٔاألرشٛف انًذرست انعهٛا نهتكُٕنٕجٛا انصٕٚزة

 رئاست جايعت انماضٙ عٛاض
 1 إدارة انٕثائك ٔاألرشٛف

Statistique 1 

 Système d'Information 1 كهٛت انعهٕو انسًالنٛت يزاكش
 

      
 . سُت45انذٍٚ ال ٚتجأس سُٓى تفتح انًبارٚاث  فٙ ٔجّ انًتزشحٍٛ انًغاربت 

 
: االلكتشووٍ  المىقع عبش التسجُل المباسَاث هزي اجتُاص فٍ الشاغبُه علً

concours.uca.ma 
 2018 فبشاَش 24ورلك قبل 

 

ورلك قبل  لذي مصلحت المىاسد البششَت بشئاست الجامعت، الجتٛاس االختبار انشفٕ٘ االنتشاو بٕضع انٕثائك أسفهّ انًمبٕنٍٛ انًتزشحٍٛ عهٗ

. تاسَخ اجتُاص االختباس الشفىٌ

  بانًباراة ٚحًم اسى ٔعُٕاٌ ٔرلى ْاتف انًزشحلشئُس المؤسست المعىُتطهب خطٙ يٕجّ  -

 َسخت يٍ عمذ االسدٚاد حذٚثت انعٓذ -

 َسخت يٍ بطالت انتعزٚف انٕطُٛت يصادق عهًٛٓا -

 َسخت يصادق عهٛا يٍ انذبهٕو -

 .األجُبَٙسخت يٍ لزار انًعادنت بانُسبت نهًتزشحٍٛ انحاصهٍٛ عهٗ انذبهٕو  -

 .انتزخٛص الجتٛاس انًباراة بانُسبت نهًٕظفٍٛ -

 .انذاتٛتانسٛزة  -

 24/02/2018َجب ان َكىن تاسَخ المصادقت علً الىثائق االداسَت قبل 

 

 . تُشز الئحت انًتزشحٍٛ انًمبٕنٍٛ الجتٛاس االختباراث انكتابٛت ٔانشفٕ٘ عبز بٕابت انتشغٛم انعًٕيٙ ٔكذا عبز انًٕلع االنكتزَٔٙ نهجايعت
. تُشز انالئحت انُٓائٛت نهُاجحٍٛ ٔالئحت االَتظار بانًٕالع انًشار إنٛٓا أعالِٔ


