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 2020 غضت 26: مراكش يف              
 

 إعـــــالن
 

 خاص بعلبة الإجازة الأساس ية
 

  :جامؼة امقايض غياضمراكز الامتحان املؼمتدة من ظرف 
 ،2020-2019  يف صأأن ثدابري اجتياز امتحاانت ادلورة امربيؼية برمس امس نة اجلامؼية2020 غضت 19ثبؼا مبالغ اجلامؼة بتارخي 

داريني، ثؼلن جامؼة امقايض غياض أأهنا اغمتدت مر  مالمتحاانت، كز امقرباوحرظا ػىل حصة وسالمة لك مكوانهتا من ظلبة وأأساثذة واإ

ىل مقر سكنامه، ابس تؼامل امرابط امتايل ىل منعة امتسجيل لختيار املركز الأقرب اإ          ويتؼني ػىل اكفة امعلبة اموموج اإ

<centres-examens.uca.ma> 2020 غضت 31 و26 وذكل خالل امفرتة املمتدة مابني. 

  لكية الاداب وامؼلوم الإوساهية مبراكش - ابمنس بة نلعلبة املسجلني بلكية امؼلوم امقاهوهية والاقتعادية والاجامتغية مبراكش -

 :يتؼني ػلهيم اختيار أأحد املراكز امتامية ، لكية انلغة امؼربية مبراكش- لكية امؼلوم امسمالمية مبراكش 
 

 مركز مراكش -

 مركز حتناوت -

 مركز بن جرير -

 مركز صيضاوة -

 مركز قلؼة امرساغنة -

 مركز امعويرة  -

 مركز اميوسفية -

 مركز أأسفي -

 مركز ثنغري -

 مركز ادلاخةل -

 مركز ورزازات -

 مركز زاكورة -

 مركز امؼيون -

 مركز بين مالل -

 مركز أأزيالل -

 مركز لكممي  -

 مركز أأاكدير -

 
 

  ابمنس بة نلعلبة املسجلني ابملكية متؼددة امتخععات بأأسفي، فقد مت اغامتد املراكز امثالث امتامية : 

 مركز امعويرة -  مركز اميوسفية               -  مركز أأسفي                     -

  هنم س يجتازون الامتحاانت مبختلف امفضاءات اميت مت ختععها مهذا ابمنس بة نلعلبة املسجلني ابملركز اجلامؼي مقلؼة امرساغنة، فاإ

 .امغرض مبدينة قلؼة امرساغنة

جراء الامتحاانت  :ثوارخي اإ

  ىل 09من س تجرى امتحاانت ادلورة امؼادية  لكية امؼلوم امقاهوهية والاقتعادية والاجامتغية ظلبة ابمنس بة ل2020 ص تنرب 27 اإ

 لكية انلغة امؼربية مبراكش ؛- لكية امؼلوم امسمالمية مبراكش - لكية الاداب وامؼلوم الإوساهية مبراكش - مبراكش 

  ىل 09من س تجرى امتحاانت ادلورة امؼادية   ابمنس بة نلعلبة املسجلني ابملركز اجلامؼي مقلؼة امرساغنة ؛2020 ص تنرب 16 اإ

  أأما ابمنس بة نلعلبة املسجلني ابملكية متؼددة امتخععات بأأسفي، فس تجرى الامتحاانت املتبقية من ادلورة اخلريفية وامتحاانت

ىل 09من ادلورة امربيؼية   .2020 أأكتوبر 05 ص تنرب اإ

 .فامي خيط اجلدوةل املفعةل مالمتحاانت، هنيب جبميع امعلبة اهتظارها مبواقع املؤسسات اجلامؼية املؼنية

 رئاسة جامؼة امقايض غياض
  


