
  

 
 مملكة المغربيةال                

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر           

 فاس –جامعة سيدي محمد بن عبد هللا           

 الرئاسة           
 

                                   

6002فبراير  03فاس يوم   

 

 إعالن 

 المقرر في إطارمرشحين لمتابعة التكوين للتعلن جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

 كفاءةللحصول على شهادة ال ةألف من حاملي اإلجاز 62استكمال تأهيل برنامج 

وأسفر عن  ،أنجز في المصالح المركزيةقد أن االنتقاء األولي المؤقت  ،المهنية

تطابق لتأكيد و. النتائج المنشورة في مختلف المؤسسات حسب االختصاص

توجب على كل ي النتائج النهائية للمقبولين الجتياز المباراة،إعالن قبل  المعلومات

ضعها يوثائق ملفه وورد اسمه في الئحة االنتقاء األولي المؤقت، أن يستكمل مرشح 

 :الوثائق التاليةمر بويتعلق األ ،مرفقالجدول في ال ةمبينالمباشرة في المؤسسة 

وصل التسجيل االلكتروني موقعا من طرف المعني باألمر ومصادقا  .0

 .عليه

 .عليهانسخة من شهادة اإلجازة مصادقا  .6

 .نسخ من كشوف النقط لسنوات التكوين .3

 .نسخة من البطاقة الوطنية مصادقا عليها .4

 

إلى   6002فبراير  03ربعاء يوم األ منلدى المؤسسات المعنية فات لالموتوضع هذه 

 .06على الساعة  6002فبراير  00يوم األربعاء 

الحقا سيتم في مؤسسة أو مؤسستين داخل وتجدر اإلشارة إلى أن أجرأة التكوين 

  .الجامعة حسب االعداد النهائية لكل تكوين

 

 

 

 

 

 



  

   للمباراةالتكوينات و المؤسسات المستقبلة لملفات الترشيح 

اسم المؤسسة المستقبلة لملفات الترشيح    اسم التكوين 

 كلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية
Chargé de clientèles banque et 

assurance 
1 

 Techniques de marketing 2 المدرسة العليا للتكنولوجيا

 Agent commercial 3 كلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية

 Marketing et Actions Commerciales 4 المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير

 Comptabilité Finance et Gestion 5 كلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية

 Management des ressources humaines 6 المدرسة العليا للتكنولوجيا

ظهر المهراز -كلية العلوم  Systèmes embarqués 7 

 Génie Industriel et Maintenance 8 كلية العلوم والتقنيات

ظهر المهراز -كلية اآلداب والعلوم االنسانية  Développement social 9 

الطب و الصيدلة كلية  Technologie d'analyses biomédicales 10 

 كلية العلوم والتقنيات
Technologie de Contrôle des 

Médicaments 
11 

(مركز االبتكار)رئاسة الجامعة  الديني، والحضاري، والتاريخي: التواصل السياحي   12 

 13 االستشارة النفسية و األسرية والوساطة كلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية

 14 تدبير المجال وحماية البيئة سايس - االنسانيةكلية اآلداب والعلوم 

 ظهر المهراز -كلية اآلداب والعلوم االنسانية
التربوية : تصميم وإدارة المشاريع اإلعالمية

 والثقافية والدينية
15 

 16 اإلعاقات السمعية و التواصل اإلشاري  لألساتذة العليا المدرسة

 

 :  مالحظة

للمترشحين أعطيت الفرصة  لفتح بعض التكوينات الضروري المرشحينعدد النعدام نظرا 

وعلى . كما هو مبين في الجدول أسفله ،عالقةالذات  أخرى فيها للتباري داخل تكوينات

 :وفق ما هو مبين في الجدول التالي سسات المحتضنة لتكويناتهم المعنيين التوجه إلى المؤ
 التكوينات المفتوحة للتباري في وجه مرشحي التكوينات التي لم تفتح

 اسم التكوين المستقبل                      
اسم التكوين الذي لم يستوف العدد المطلوب من 

 المترشحين 

Génie Industriel et Maintenance    Métrologie et productique   

Systèmes embarqués  sécurité en  informatique  

Technologie d'analyses 

biomédicales  

Maintenance et contrôle de l’instrumentation 

biomédicale  
 

 


