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 بجامعة القاضي عياض  تقنيين 03و متصرفين 06توظيف مباريات إجراء عن 

 (12/09/2021 )دورة تقنيين 03و متصرفين 06 مباريات توظيفبصدد تنظيم الجامعة  أنبمراكش ياض جامعة القاضي عرئاسة تعلن 

 : التخصصات التاليةالمؤسسات و في وذلك

 

 .في وجه المترشحين المغاربةحصريا  المبارياتتفتح 

 : االلكترونيالموقع  عبر 26/08/2021 قبل التسجيل المباريات هذه اجتياز في الراغبين علىف

concours.uca.ma-http://e 

 لدى مصلحة الموارد البشرية برئاسة الجامعة وجوبا التاليةالجتياز االختبار الشفوي وضع الوثائق الذين سيقبلون  المترشحين علىكما 

 :الحقاالذي سيحدد  وذلك قبل تاريخ اجتياز االختبار الشفوي

 .26/08/2021مؤرخ قبل  بالمباراة يحمل اسم وعنوان ورقم هاتف المرشح لرئيس المؤسسة المعنيةطلب خطي موجه  -
 .26/08/2021منجزة قبل  نسخة من عقد االزدياد حديثة العهد -

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 المحصل عليها. اتالدبلومجميع من  ةنسخ -

 .األجنبينسخة من قرار المعادلة بالنسبة للمترشحين الحاصلين على الدبلوم  -
 الترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للموظفين. -

 .الذاتيةالسيرة  -

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

عبر بوابة التشغيل الالئحة النهائية للناجحين والئحة االنتظار وكذا  ةتنشر الئحة المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية والشفوي

  https://www.uca.ma وكذا عبر الموقع االلكتروني للجامعة https://www.emploi-public.maالعمومي 

 

 التخصص المؤسسات
عدد 

 المناصب
 الدبلوم أو الشهادة المطلوبة اإلطار

 Littérature Française  1 الكلية المتعددة التخصصات بأسفي

 متصرف 
من 

الدرجة 

 الثانية

ات دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراس
العليا المتخصصة أو الماستر أو الماستر 

المتخصص أو ما يعادل إحداها طبقا لمقتضيات 

الصادر في جمادى اآلخرة  90.12.2المرسوم رقم 

 وتتميمه( كما وقع تغييره 2012ابريل  30) 1433

 Ingénierie territoriale 1 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي

 Management des Organisations 2 بالصويرة المدرسة العليا للتكنولوجيا

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 بقلعة السراغنة

Management des organisations 1 

Archive et métiers du livre  1 

 Audio-visuel 1 الكلية المتعددة التخصصات بأسفي

تقني من 

 الدرجة 

 الثالثة

دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات 

التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 

بسن نظام  1987يناير 9الصادر في  2.86.325

عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات 

المعادلة له المحددة قائمتها طبقا لمقتضيات 

جمادى  8الصادر في  2.12.90المرسوم رقم 

 ( 2012ابريل  30) 1433اآلخرة 

 كما وقع تغييره وتتميمه.
 

 Génie Civil 1 كلية العلوم السماللية بمراكش

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 بمراكش واالجتماعية
Gestion des entreprises 1 

http://e-concours.uca.ma/
https://www.emploi-public.ma/
https://www.uca.ma/
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