المملكة المغربية
جامعة القاضي عياض  -مراكش
الرئاسة

إعــــــالن
عن إجراء مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين
تنظم جامعة القاضي عياض مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة  )2017/04/01حسب الجدول التالي :
المؤسسة

التخصصات

عدد
المناصب

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
مراكش الدوديات ص.ب 0832
 02222مراكش

القانون الخاص بالفرنسية (معاق)
التسيير
االقتصاد
Littérature Anglaise
Géographie Physique
Anglais spécialité Linguistique

01
21
21
21
21
21

Tourisme et Durabilité

21

Biogéochimie côtière et modélisation

21

Sciences Economiques et Gestion

21

Mathématiques Appliquées et informatique
Français

21
21

كلية العلوم السماللية  -مراكش  -شارع األمير
موالي عبد هللا ص.ب 0892

Biostatistique et Bioinformatique

21

الكلية المتعددة التخصصات اسفي
سيدي بوزيد ص.ب  01222 ،0610اسفي

Droit Public
Mathématiques - Informatique
Langues et Littérature française.

21
21
21

المركز الجامعي قلعة السراغنة
شارع يوسف بن ناشفين مركز المدينة
ص.ب  018قلعة السراغنة

االقتصاد والتسيير(معاق)

23

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية امرشيش مراكش
ص.ب 02222 ،8383
المدرسة العليا للتكنولوجيا الصويرة
ص.ب  838طريق اكادير كلم 9
الصويرة الجديدة
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير مراكش
شارع عالل الفاسي ص.ب .8303
المدرسة العليا للتكنولوجيا اسفي ص.ب 39
طريق دارسي عيسى

تفتح المباريات في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة او أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها إلحداهما.
-

يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
طلب خطي موجه لرئيس المؤسسة المعنية بالمباراة يحمل اسم وعنوان ورقم هاتف المرشح
نسختان ( )20من عقد االزدياد حديثة العهد
نسختان ( )20من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليهما،
خمس ( )20نسخ من السيرة الذاتية للمترشح
خمس ( )20نسخ من الشهادات مصادق عليها
خمس ( )20نسخ من اطروحة الدكتوراه
نسخة ( )26من قرار المعادلة بالنسبة للمترشحين الحاصلين على الدكتوراه االجنبية.
خمس نسخ ( )20من مجموع أعمال البحث التي قام بها المترشح بصفة شخصية أو بالتعاون والمتضمنة على الخصوص مقاالت
أو مؤلفات أو دراسات مونوغرافية،
ظرفان بطابع بريدي يحمالن اسم وعنوان المترشح،
الترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للموظفين

رئاسة جامعة القاضي عياض
شارع عبد الكريم الخطابي ص.ب  511 :مراكش
الهاتف  0524434814/0524437741 :فاكس 0524434494 :
البريد اإللكتروني presidence@uca.ma :الموقع اإللكتروني www.uca.ma :

المملكة المغربية
جامعة القاضي عياض  -مراكش
الرئاسة
طبيعة االختبارات وسيرها
تشتمل مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين على اختبارين:
األول  :خاص بشهادات المترشحين وأعمالهم
الثاني  :اختبار في شكل عرض ومناقشة بين المترشحين ولجنة المباراة
توضع او ترسل ملفات الترشيح إلى المؤسسات المعنية قبل 6102/10/62
مالحظة  :كل ملف تنقصه احدى الوثائق يعتبر الغيا

رئاسة جامعة القاضي عياض
شارع عبد الكريم الخطابي ص.ب  511 :مراكش
الهاتف  0524434814/0524437741 :فاكس 0524434494 :
البريد اإللكتروني presidence@uca.ma :الموقع اإللكتروني www.uca.ma :

