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 المساعدينالعالي  التعليم أساتذةتوظيف مباريات إجراء عن 
 

 التالي:حسب الجدول ( 07/09/2021)دورة ( مناصب 10) ينمساعدالالعالي  التعليم أساتذةتوظيف تنظم جامعة القاضي عياض مباريات 
 

 المؤسسة التخصص عدد المناصب

1 Energie renouvelable المدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة 
 كلية اللغة العربية بمراكش الدراسات االسالمية 1
1 Français 

1 Informatique Mathématiques  بالصويرةالمدرسة العليا للتكنولوجيا 
1 Etudes Modélisation des écosystèmes 

1 Droit privé 

 Sciences de Gestion 1 بآسفيالكلية المتعددة التخصصات 

1 Sciences de Gestion )معاق( 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش علم النفس 1

1 Sciences des matériaux المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية اسفي 
 

 اهما.ادلتها إلحدعترف بمعموجه المترشحين المغاربة الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة أخرى  المباريات فيتفتح 

 
 االلكتروني:فعلى الراغبين في اجتياز هذه المباريات التسجيل عبر الموقع 

concours.uca.ma-http://e  

 28/08/2021وذلك قبل 
 

 :طبيعة االختبارات
 :اختبارينتشتمل مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين على 

 خاص بشهادات المترشحين وأعمالهم انتقاء :األول
 .في شكل عرض ومناقشة بين المترشحين ولجنة المباراةشفوي اختبار  :الثاني

 

الجتياز االختبار الشفوي االلتزام بوضع الوثائق أسفله، لدى مصلحة الموارد البشرية بالمؤسسة المعنية وذلك  المقبولين المترشحين على
 .الذي سيحدد الحقا قبل تاريخ اجتياز االختبار الشفوي

 28/08/2021مؤرخ قبل  هاتف المرشح ميحمل اسم وعنوان ورق بالمباراة المعنيةموجه لرئيس المؤسسة طلب خطي  -
 28/08/2021منجزة قبل  ( من عقد االزدياد حديثة العهد02نسختان ) -
 ( من بطاقة التعريف الوطنية 02نسختان ) -
 المحصل عليها( نسخ من الشهادات 05خمس ) -
 مطابقة نسخ الوثائق ألصولها.بتصريح بالشرف بصحة البيانات المدلى بها و -
 الدكتوراه( نسخ من أطروحة 05خمس ) -
 .األجنبية الدكتوراه( من قرار المعادلة بالنسبة للمترشحين الحاصلين على 01نسخة ) -
مجموع أعمال البحث التي قام بها المترشح بصفة شخصية أو بالتعاون والمتضمنة على الخصوص مقاالت أو  ( من05)خمس نسخ  -

 مؤلفات أو دراسات مونوغرافية
 للموظفين. بالنسبة ترخيص الجتياز المباراةال -

 
عبر بوابة التشغيل العمومي والئحة االنتظار للناجحين الالئحة النهائية وتنشر الئحة المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الشفوية 

public.ma-https://www.emploi  المعنية.للمؤسسة وكذا عبر الموقع االلكتروني 

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