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 إعــــــالن
 انًساعذٍٍ انعانٌ انتعهَى أساتزةيباسٍاث توظَف إجشاء عٍ 

 

 :حسة انجذٔل انتانٙ ( 05/03/2018دٔرج ) ( يُاطة7)ٍٚ يساػذال انؼانٙ  أساتذج انتؼهٛىتُظى جايؼح انماضٙ ػٛاع يثارٚاخ تٕظٛف 
 

 انًؤسست انتخصص عذد انًُاصب

1 Terres Rares 
 كهٛح انؼهٕو انسًالنٛح

   يزاكش2390 شارع يٕال٘ ػثذ هللا ص ب 

1 Droit Privé 
 كهٛح انؼهٕو انمإََٛح ٔااللتظادٚح ٔاالجتًاػٛح يزاكش

  انذٔدٚاخ يزاكش2380ص ب 

1 
Sociologie 

 (يؼاق)
 كهٛح االداب ٔانؼهٕو اإلَساَٛح يزاكش

  يزاكش40000 3737ايزشٛش ص ب 

1 Economie et Gestion  3748انًذرسح انٕطُٛح نهتجارج ٔانتسٛٛز يزاكش  ص ب 

1 Physique 
 انًذرسح انٕطُٛح نهؼهٕو انتطثٛمٛح أسفٙ

 63طزٚك سٛذ٘ تٕسٚذ ص ب 

1 Mathématiques Informatique 
 انًذرسح انؼهٛا نهتكُٕنٕجٛا انظٕٚزج 

 383 طزٚك اكادٚز، انظٕٚزج انجذٚذج ص ب 9كهى 

1 Génie Civil 
 كهٛح انؼهٕو ٔانتمُٛاخ

 40000 كهٛش 618شارع ػثذ انكزٚى انخطاتٙ ص ب 
 

 .تفتح انًثارٚاخ  فٙ ٔجّ انًتزشحٍٛ انًغارتح انحاطهٍٛ ػهٗ شٓادج انذكتٕراِ أٔ دكتٕراِ انذٔنح أٔ أٚح شٓادج أخزٖ يؼتزف تًؼادنتٓا إلحذاًْا
 

 :فعهي انشاغبٍَ فٌ اجتَاص ْزِ انًباسٍاث انتسجَم عبش انًوقع االنكتشوٌَ 

concours.uca.ma 

 2018 فبشاٍش 17ورنك قبم 
 

 طبَعت االختباساث 

 :تشتًم يثاراج تٕظٛف أساتذج انتؼهٛى انؼانٙ انًساػذٍٚ ػهٗ اختثارٍٚ 

 خاص تشٓاداخ انًتزشحٍٛ ٔأػًانٓى  : األول

 .اختثار فٙ شكم ػزع ٔيُالشح تٍٛ انًتزشحٍٛ ٔنجُح انًثاراج : انثاٌَ

 

الجتَاص االختباس انشفوً االنتضاو بوضع انوثائق أسفهّ، نذى يصهحت انًواسد انبششٍت بانًؤسست انًعَُت ورنك  انًقبونٍَ انًتششحٍَ عهي

 .قبم تاسٍخ اجتَاص االختباس انشفوً

  ْاتف انًزشحو ٚحًم اسى ٔػُٕاٌ ٔرق بانًباساةانًعَُتيوجّ نشئَس انًؤسست طهة خطٙ  -

 يٍ ػمذ االسدٚاد حذٚثح انؼٓذ (02)َسختاٌ  -

 يٍ تطالح انتؼزٚف انٕطُٛح يظادق ػهًٛٓا (02)َسختاٌ  -

 َسخ يٍ انشٓاداخ يظادق ػهٛٓا (05)خًس  -

 َسخ يٍ أطزٔحح انذكتٕراِ (05)خًس  -

 . االجُثٛحانذكتٕراِيٍ لزار انًؼادنح تانُسثح نهًتزشحٍٛ انحاطهٍٛ ػهٗ  (01)َسخح  -

يٍ يجًٕع أػًال انثحث انتٙ لاو تٓا انًتزشح تظفح شخظٛح أٔ تانتؼأٌ ٔانًتضًُح ػهٗ انخظٕص يماالخ أٔ  (05)خًس َسخ  -

 يؤنفاخ أٔ دراساخ يَٕٕغزافٛح،

 . نهًٕظفٍٛتانُسثحتزخٛض الجتٛاس انًثاراج ال -
 

 17/02/2018ٍجب اٌ ٍكوٌ تاسٍخ انًصادقت عهي انوثائق اإلداسٍت قبم 
 

تُشز الئحح انًتزشحٍٛ انًمثٕنٍٛ الجتٛاس االختثاراخ انشفٕٚح ػثز تٕاتح انتشغٛم انؼًٕيٙ ٔكذا ػثز انًٕلغ االنكتزَٔٙ نهًؤسسح  انًؼُٛح 

 . ٔيٕلغ انجايؼح

 .تُشز انالئحح انُٓائٛح نهُاجحٍٛ ٔالئحح االَتظار تانًٕالغ انًشار إنٛٓا أػالِ


