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 إعــــــالن
 عن إجراء مباریات توظیف أساتذة التعلیم العالي المساعدین

 
، وذلك في التخصصات )15/09/2022) (دورة  منصبا11تنظم جامعة القاضي عیاض مباریات توظیف أساتذة التعلیم العالي المساعدین (

:  التالیة 
 

 المؤسسة التخصص عدد المناصب

  Sciences de gestion منصب واحد بمراكشالمدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة  Physique منصب واحد
 Sciences économiques منصب واحد

  Informatique منصب واحد بالصویرةالمدرسة العلیا للتكنولوجیا 
 Ecologie et physiologie Animales منصب واحد

 كلیة العلوم السماللیة
 Stratigraphie paléontologie منصب واحد
 Théorie des systèmes et contrôle optimal منصب واحد
 Electronique-Génie Electrique منصب واحد
 Chimie Hétérocyclique, Médicinale et Catalyse منصب واحد
 اللغة االسبانیة منصب واحدكلیة اللغة العربیة بمراكش  اللغة االنجلیزیة منصب واحد

 
تفتح المباریات في وجھ المترشحین المغاربة الحاصلین على شھادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أیة شھادة أخرى معترف بمعادلتھا إلحداھما. 

 
فعلى الراغبین في اجتیاز ھذه المباریات التسجیل عبر الموقع االلكتروني: 

 http://e-concours.uca.ma 
 31/08/2022یجب أن تتم عملیة التسجیل عبر الرابط المذكور قبل تاریخ 

 

طبیعة االختبارات  
:  تشتمل مباراة توظیف أساتذة التعلیم العالي المساعدین على اختبارین

: خاص بشھادات المترشحین وأعمالھم  األول
: اختبار في شكل عرض ومناقشة بین المترشحین ولجنة المباراة. الثاني

 

الجتیاز االختبار الشفوي االلتزام بوضع الوثائق أسفلھ، لدى مصلحة الموارد البشریة بالمؤسسة المعنیة وذلك  المقبولین المترشحین على
قبل تاریخ اجتیاز االختبار الشفوي. 

قبل مؤرخ  للمترشح وعنوان البرید االلكتروني  یحمل اسم وعنوان ورقم ھاتف بالمباراةالمعنیةموجھ لرئیس المؤسسة طلب خطي  -
31/08/2022. 

 السیرة الذاتیة للمترشح  -
 31/08/2022قبل   من عقد االزدیاد حدیثة العھدنسخة -
  من بطاقة التعریف الوطنیة نسخة -
  علیھاالمحصل من الشھادات نسخة -
 األجنبیة. للشھادات من قرار المعادلة بالنسبة نسخة -
 أطروحة الدكتوراه -
مجموع أعمال البحث التي قام بھا المترشح بصفة شخصیة أو بالتعاون والمتضمنة على الخصوص مقاالت أو مؤلفات أو دراسات  -

 مونوغرافیة
 31/08/2022قبل  لموظفین للمترشحین ابالنسبةترخیص الجتیاز المباراة ال -
 .تصریح بالشرف بصحة البیانات المدلى بھا وبمطابقة نسخ الوثائق ألصولھا -
 

 

وكذا عبر الموقع  www.emploi-public.maتنشر الئحة المترشحین المقبولین الجتیاز االختبارات الشفویة عبر بوابة التشغیل العمومي 
االلكتروني للمؤسسة المعنیة. 

  تنشر الالئحة النھائیة للناجحین والئحة االنتظار بالمواقع المشار إلیھا أعاله.
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