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  مراكش511 ص.ب:عبد الكریم الخطابيشارع  - القاضي عیاض رئاسة جامعة
 www.uca.maالموقع اإللكتروني :presidence@uca.maالبرید اإللكتروني:  - 0524434494فاكس :  0524437741/0524434814الھاتف:

 إعــــــالن
 بجامعة القاضي عیاض مراكش مھندسین دولة 02 وتقنیین 2 متصرفین و10 عن إجراء مباریات توظیف

 (دورة مھندسین 02 تقنیین و02و متصرفین 10 تعلن رئاسة جامعة القاضي عیاض بمراكش أن الجامعة بصدد تنظیم مباریات توظیف
  :المؤسسات والتخصصات التالیةب )، وذلك18/09/2022

 
 .تفتح المباریات حصریا في وجھ المترشحین المغاربة

االلكتروني:  الموقع عبر 26/08/2022قبل  التسجیل المباریات ھذه اجتیاز في الراغبین فعلى
http://e-concours.uca.ma 

 
 لدى مصلحة الموارد البشریة برئاسة الجامعة وجوبا الجتیاز االختبار الشفوي وضع الوثائق التالیةالذین سیقبلون  المترشحین كما على

 الذي سیحدد الحقا: وذلك قبل تاریخ اجتیاز االختبار الشفوي
 

 وعنوان البرید  بالمباراة یحمل اسم وعنوان ورقم ھاتف لرئیس المؤسسة المعنیةموجھ للمشاركة في المباراة طلب خطي  -
 .26/08/2022قبل للمترشح مؤرخ االلكتروني 

 السیرة الذاتیة للمترشح -
 26/08/2022قبل مؤرخ  الترخیص الجتیاز المباراة بالنسبة للموظفین -
 26/08/2022قبل   من عقد االزدیاد حدیث العھدةنسخ -
   من بطاقة التعریف الوطنیةةنسخ -
   المحصل علیھا.الشھادات من ةنسخ -
 ةاألجنبيللشھادات  من قرار المعادلة بالنسبة ةنسخ -
 .تصریح بالشرف بصحة البیانات المدلى بھا وبمطابقة نسخ الوثائق ألصولھا -

 
 

تنشر الئحة المترشحین المقبولین الجتیاز االختبارات الكتابیة والشفویة وكذا الالئحة النھائیة للناجحین والئحة االنتظار عبر بوابة التشغیل 
  www.uca.ma.وكذا عبر الموقع االلكتروني للجامعة www.emploi-public.maالعمومي 

 

عدد  التخصص المؤسسات
 الدبلوم أو الشھادة المطلوبة اإلطار المناصب

 جامعة القاضي عیاضرئاسة 

Production des Contenus 
Audiovisuels et Numériques 1 

متصرف  
 من الدرجة الثانیة

دبلوم الدراسات العلیا المعمقة أو دبلوم الدراسات العلیا 
المتخصصة أو الماستر أو الماستر المتخصص أو ما 

 90.12.2یعادل إحداھا طبقا لمقتضیات المرسوم رقم 
) 2012 ابریل 30 (1433الصادر في جمادى اآلخرة 

 كما وقع تغییره وتتمیمھ

Biotechnologie 1 
Commerce 1 

Documentation et archives 2 
Management des organisations  1 

Ingénierie des connaissances et 
des données 1 

مھندس دولة من 
 الدرجة االولى

شھادة مھندس الدولة المسلمة من طرف المدارس أو 
المعاھد أو المؤسسات الجامعیة الوطنیة المؤھلة 

لتسلیمھا أو إحدى الشھادات المحددة طبقا لمقتضیات 
 جمادى اآلخرة 8 الصادر في 2.12.90المرسوم رقم 

 Chimie 1 ) كما وقع تغییره وتتمیمھ2012 ابریل 30(1433

 Réseau informatique  1 جامعة القاضي عیاضرئاسة 

تقني من الدرجة  
الثالثة 

دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات 
 2.86.325التكوین المھني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 

 بسن نظام عام لمؤسسات 1987 ینایر9الصادر في 
التكوین المھني أو إحدى الشھادات المعادلة لھ المحددة 

 2.12.90قائمتھا طبقا لمقتضیات المرسوم رقم 
 ابریل 30 (1433 جمادى اآلخرة 8الصادر في 

) كما وقع تغییره وتتمیمھ. 2012  
كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة 

 بقلعة السراغنةواالجتماعیة 

Développement informatique 1 

 1 القانون العام

متصرف 
 من الدرجة الثانیة

دبلوم الدراسات العلیا المعمقة أو دبلوم الدراسات العلیا 
المتخصصة أو الماستر أو الماستر المتخصص أو ما 

 90.12.2یعادل إحداھا طبقا لمقتضیات المرسوم رقم 
) 2012 ابریل 30 (1433الصادر في جمادى اآلخرة 

 كما وقع تغییره وتتمیمھ

 1 االقتصاد
Gestion des ressource 

humaines 1 

Gestion financière 1 

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