مراكش يف  08 :ص تًرب2020

إعــــالن
نلعلبة يف صأن امفضاءات اخملصصة مالمتحاانت
مبراكز الامتحاانت امس بؼة غرش املؼمتدة من ظرف اجلامؼة
تهني جامؼة املايض غياض اىل اكفة ظلبهتا املؼييني ابمتحاانت ادلورة امربيؼية برمس امس ية اجلامؼية  ،2020-2019واميت ستٌعلق ابتداء من  9ص تًرب ،2020
أن هذٍ الامتحاانت س تجرى ،كام س بق الػالن غن ذكل ،يف مراكز الامتحاانت امس بؼة غرش اميت اغمتدهتا اجلامؼة ،وذكل يف امفضاءات امتامية ابمًس بة
نلفصل امسادس من ادلورة امؼادية:
المركز

الفضاءات المخصصة لالمتحانات

مركز حتياوت
مركز بن جرير
مركز صيضاوة
مركز كلؼة امرساغية
مركز امصويرة
مركز اميوسفية
مركز أسف
مركز ثيغري
مركز ورزازات
مركز زا َكورة
مركز امؼيون
مركز ادلاخةل
مركز ََكممي
مركز بين مالل
مركز أزيالل
مركز أاكدير
مركز مراكش

املاػة املتيلةل "  " Chapiteauابمثاهوية امتأهيلية برئ أىزران بتحياوت
املاػة متؼددة امرايضات بن جرير
املاػة املتيلةل "  " Chapiteauابملركب امراييض بضيضاوة
املاػة املتيلةل "  " Chapiteauابملركز اجلامؼ بللؼة امرساغية
املاػة املتيلةل "  " Chapiteauابملدرسة امؼليا نلتكٌوموجيا ابمصويرة
املاػة املتيلةل "  " Chapiteauابمثاهوية الػدادية ػالل امفايس ابميوسفية
املدرسة امؼليا نلتكٌوموجيا بأسف
فٌدق متاس يًت بتٌغري
كاػة امرايضات بورزازات
مدرسة س يدي محمد بيارص نلتؼلمي امؼتيق بزاكورة
املركب امرتبوي المني ابمؼيون
املاػة املغعاة ابحل الداري  -ادلاخةل
َ
اخلزاهة اموسائعية بضارع امللاومة يح م َكويرة َ -كممي
كاػة دار امض باب املغرب امؼريب صارع معر بن اخلعاب ببين مالل
املاػة املتيلةل "  " Chapiteauواملاػة املغعاة ابملركب امراييض بأزيالل
املركز اجلهوي ملهن امرتبية وامتكوين جلهة سوس ماسة ابىر َاكن
املؤسسات املؼيية ابلمتحاانت امتابؼة نلجامؼة مبراكش

ومن أجل احلصول ػىل الاس تدػاء لجتياز الامتحان ،هدغو مجيع امعلبة نلوموج اىل موكع اجلامؼة ػرب امرابط  ،www.uca.maحيث يوجد رابط خاص بلك مؤسسة ِّ
ميكن من ذكل،
ويه ػىل امتوايل :
َ كية الآداب وامؼلوم الوساهية مبراكشhttp://resflsh.uca.ma/ :
َ كية امؼلوم امسمالمية مبراكشhttp://convocation.fssm.uca.ma/1920/ :
َ كية امؼلوم املاهوهية والاكتصادية والاجامتغية مبراكشhttp://e-services.fsjes.uca.ma/student/inscriptionexam :
َ كية انلغة امؼربية مبراكشhttps://www.uca.ma/flam/fr/news/16277 :
الامتحان
.
كام ميكن احلصول ػلهيا ػرب هفس امروابط املوضوػة مهذا امغرض مبواكع املؤسسات املذكورة .وػىل امعلبة احلضور اىل ملرات الامتحاانت ساػة ػىل الكل كبل موػد
وفامي يتؼلق ابمعلبة املسجلني ابملركز اجلامؼ بللؼة امرساغية أو ابملكية املتؼددة امتخصصات بأسف  ،فميكهنم احلصول ػىل اكفة املؼلومات هبذا امضأن مبوكع لك مؤسسة ػىل حدة.
ويف الخري ،وػىل امرمغ من صؼوبة امظرف ،هًضد اخنراط مجيع امعلبة من أجل أن متر هذٍ الامتحاانت يف أفضل امظروف.

رئاسة جامؼة املايض غياض
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