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 المقبولين المرشحين  لوائح

 االولى من الدرجة دولة مباريات توظيف مهندسينالجتياز  

 :في التخصصات التالية  

 

 

 

 

 

1-  Statistique  

 

2- Système d’Information  

 

 (فتح هذه المباراة الحقا سيتم االعالن عن اعادة) واألرشيفادارة الوثائق  -3
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 من الدرجة االولى دولة واحد مهندسمباراة توظيف  الجتيازالمرشحين المقبولين  الئحة

  :  SYSTEME D'INFORMATION تخصص

  2112مارس  11 دورة

 المباراة  الجتيازبمثابة استدعاء  الالئحةتعتبر هذه 

 وذلك ابتداء  مراكش السماللية العلومبكلية  2112 مارس 11 االحديوم :  تاريخ ومقر إجراء المباراة

 .من الساعة الثامنة صباحا                                     

 الخاصالكتابي  االختبار الجتياز الساعة الثامنة صباحا:  االلتحاقســـــــــاعة 

   العام  الكتابي االختبار الجتيازالساعة الثانية بعد الزوال                                   

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف الوطنيةضرورة االدالء ببطاقة  -:  مالحظة

 ممنوع استعمال الهاتف النقال -

 

  

 الرقم  رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب

 J442822 1 سعيد منجي

 JB482226 2 ايوب بنعلي امجوض

 EE469792 3 فاطمة الزهراء العلوي

 EE542320 4 هدى الجارسي

 EE512592 5 يوسف بن مبارك

 EE251790 6 هاجر خطيب

 EE466892 7 إيمان راحل

 I702583 8 أميمة وحيلة

 EE372101 9 عبد هللا ايت فضيل

 EE562875 01 سارة حصدي

 00 1129037851 دمحم لشياخ

 JY21552 02 رحمة الحوس

 EE468070 03 سكينة الزمان

 LB172444 04 أيوب بنخي

 EE498887 05 هبة العسري
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 من الدرجة االولى دولة واحد مهندسمباراة توظيف  الجتيازالمرشحين المقبولين  الئحة

    STATISTIQUE تخصص

  2112مارس  11 دورة

 المباراة  الجتيازبمثابة استدعاء  الالئحةتعتبر هذه 

 وذلك ابتداء  مراكش السماللية العلومبكلية  2112 مارس 11 االحديوم :  تاريخ ومقر إجراء المباراة

 .من الساعة الثامنة صباحا                                     

 الخاصالكتابي  االختبار الجتياز الساعة الثامنة صباحا:  االلتحاقســـــــــاعة 

  العام  الكتابي االختبار الجتيازالساعة الثانية بعد الزوال                                   

 الرقم  رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب

 W335323 1 مروان نجاري

 H632505 2 نورة ناجي

 EE544593 3 نادية فرشي

 GJ26299 4 هاجر حمري

 F435370 5 دمحم أيمن زايد

 EE197135 6 شكري كمال

 BJ400551 7 هاجر اوشيتاشن

 SH156782 8 ياسين شاله

 JM42723 9 مريم صديقي

 CD511940 10 فاطمة الزهراء بريك

 CD552958 11 سناء الوارتي

 EE498339 12 عثمان اشريقي

 QB23849 13 دمحم طابك

 EE566318 14 اسماء بنحمزة

 IC66273 15 ايمن مكامي

 RC1698 16 نصيرة االدريسي

 AA37863 17 إكرام لكدالي

 EE609274 18 معاد تروات

 KB52304 19 دمحم الخليفي

 U177737 20 دمحم ايت احميدة

 F423226 21 عثمان قدار

 UA99371 22 رشيد إيفغي

 F443812 23 فاطمة الزهراء أقريش

 ضرورة االدالء ببطاقة التعريف الوطنية -:  مالحظة

 ممنوع استعمال الهاتف النقال -


