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  يف، الر�ط

                             /2211 الرمق

   

  الئحة املرشحني املقبولني

  متصرف واحد من الدرجة الثانيةالجتياز مباراة توظيف 

  Gestion des ressources humainesختصص 

  ) 17/01/2016دورة(

  

  تعترب هذه الالئحة مبثابة استدعاء الجتياز املباراة

  

  مبلحقة كلية العلوم القانونية و االقتصادية  17/01/2016 دحألايوم    :املباراة إجراء مقر و Hريخ

  يــــــي اجلامعــــقرب احل(االجتماعية السويسي، مدينة العرفان، الرPط و 

  )و كلية الطب و الصيدلة 1 السويسي

  )ساعات 3(صباحا الجتياز االختبار الكتايب العام و النصف الساعة السابعة  -    :االلتحـــــاق ســـــــــــاعة

  ) ساعات 3(الساعة الثانية بعد الزوال الجتياز االختبار الكتايب اخلاص  -

  

 

  قاعة االمتحانرقم  اإلسم و النسب  و.ت.ب.ر رقم االمتحان

1 BH458009 10 دمحم تزكي 

2 CD230430 10 ادريس سعبو 

3 FH45378 10 مارية حمبوب 

4 L495756 10 هدى ازاليل 

5 C940004 10 سهام العريب 

6 CD352489 10 املسهل بشرى 

 اململكة املغربية

  روتكوين األط وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 مديرية املوارد البشرية

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 BK381831 10 ندى حسين 

8 LE5133 10 لبىن بنعيسى 

9 S653022 10 عبد الكرمي الربودي 

10 AE37233 10 بشرى زكريت 

11 L525829 10 بدر الدين خلروف 

12 V263007 10 جهاد منصور 

13 SH146513 10 غزالن الشاكي 

14 CD373547 10 صالح املشاور 

15 ZT21427 10 دمحم العزوزي 

16 CD505414 10 زينب التلمساين 

17 CD901341 10 ابتسام ادريس وكيلي 

18 BJ408714 10 كوثربوخلضرت 

19 JM13164 10 اسكرمي ابيت 

20 S57616 10 لوبىن أخياد 

21 AE73613 10 نسيمة الدهاجي 

22 A391484 10 سارة الدويري 

23 CD502422 10 فوزية العبودي 

24 A685135 10 رمي هجهوج 

25 D984856 10 صفاء مجشي 

26 FA153674 10 زينب أعراب 

27 T2440480 10 يسرى سعيد 

28 J453333 10 حفيظة ايت عبد الرمحان 

29 CB271582 10 ابتسام كورا 

30 I692042 10 هبة هللا أزهري 

31 C913971 10 سوسن التزرويت 

32 P283094 10 هشام العمراين االدريسي 

33 Z455055 10 منال الزميتة 

34 CD220914 10 ملياء السرييت 

35 AE4416 10 اسية بن عالل 
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36 CD235969 10 جنالء الواردي 

37 ZT70211 10 بدر القديدة 

  

  

  ى املرشحني احلضور إىل مقر املباراة مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنيةيتعني عل -  :ةــــمالحظ

  الجتياز االختبار الشفوي عرب املوقع املقبولنياملرشحني  الئحةعن  سيتم اإلعالن -    

  و على بوابة التشغيل العمومي www.enssup.gov.maاإللكرتوين للوزارة       

      www.emploi-public-ma .    

  


