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تفتح اليثاست ٍٛفٔ ٙجّ انًتششح ٍٛانحاطه ٍٛػهٗ شٓادج انذكتٕساِ أٔ دكتٕساِ انذٔنح أٔ أٚح شٓادج أخشٖ يؼتشف تًؼادنتٓا إلحذاًْا.

فعهي انشاغبٍَ فٌ اجتَاص ْزِ انًباسٍاث انتسجَم عبش انًوقع االنكتشوٌَ :
concours.uca.ma
ورنك قبم  01أبشٍم 2019
طبَعت االختباساث
تشتًم يثاساج تٕظٛف أساتزج انتؼهٛى انؼان ٙانًساػذ ٍٚػهٗ اختثاس: ٍٚ
األول  :خاص تشٓاداخ انًتششحٔ ٍٛأػًانٓى
انثاٌَ  :اختثاس ف ٙشكم ػشع ٔيُاقشح ت ٍٛانًتششحٔ ٍٛنجُح انًثاساج.
عهي انًتششحٍَ انًقبونٍَ الجتَاص االختباس انشفوً االنتضاو بوضع انوثائق أسفهّ ،نذى يصهحت انًواسد انبششٍت بانًؤسست انًعَُت ورنك
قبم تاسٍخ اجتَاص االختباس انشفوً.
 طهة خط ٙيوجّ نشئَس انًؤسست انًعَُت بانًباساة ٚحًم اسى ٔػُٕاٌ ٔسقو ْاتف انًششح َسختاٌ ( )02يٍ ػقذ االصدٚاد حذٚثح انؼٓذ َسختاٌ ( )02يٍ تطاقح انتؼشٚف انٕطُٛح يظادق ػهًٓٛا خًس (َ )05سخ يٍ انشٓاداخ يظادق ػهٓٛا خًس (َ )05سخ يٍ أطشٔحح انذكتٕساِ َسخح ( )01يٍ قشاس انًؼادنح تانُسثح نهًتششح ٍٛانحاطه ٍٛػهٗ انذكتٕساِ األجُثٛح. خًس َسخ ( )05يٍ يجًٕع أػًال انثحث انت ٙقاو تٓا انًتششح تظفح شخظٛح أٔ تانتؼأٌ ٔانًتضًُح ػهٗ انخظٕص يقاالخ أٔيؤنفاخ أٔ دساساخ يَٕٕغشافٛح،
 التشخٛض الجتٛاص انًثاساج تانُسثح نهًٕظف.ٍٍٛجب أٌ ٍكوٌ تاسٍخ انًصادقت عهي انوثائق اإلداسٍت قبم 2019/04/01
تُشش الئحح انًتششح ٍٛانًقثٕن ٍٛالجتٛاص االختثاساخ انشفٕٚح ػثش تٕاتح انتشغٛم انؼًٕئ ٙكزا ػثش انًٕقغ االنكتشَٔ ٙنهًؤسسح انًؼُٛح
ٔيٕقغ انجايؼح.
تُشش انالئحح انُٓائٛح نهُاجحٔ ٍٛالئحح االَتظاس تانًٕاقغ انًشاس إنٓٛا أػالِ.
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