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ذه الالئحة بمثابة استدعاء الجتياز املباراة   عت 

  

خ      :املباراة إجراء مقر و تار

بية  09/12/2018 حديوم  - لية علوم ال اط( ب   )مدينة العرفان الر

      :لتحـــــاق ســـــــــــاعة

ي العام  التاسعةالساعة  - ختبار الكتا   )ساعات 3(صباحا الجتياز 

اص  - ي ا ختبار الكتا عد الزوال الجتياز    ) ساعات 3(الساعة الثانية 

امةمالحظـ    :ات 

ف الوطنية - ن ببطاقة التعر و ضور إ مقر املباراة م ن ا ن ع املر   ؛يتع

ع - تم  يالن عن الئحة ــس ختبار الشفــاملر ن الجتياز    قعاوي ع املو ــــــن املقبول

وني                  :التالية  ةلك

الة - ي للو و لك    www.aneaq.ma :املوقع 

ي - و لك شغيل العموميل املوقع     .ma-public-www.emploi : بوابة ال

    

متحان و.ت.ب.ر رقم  امل    سم ال

1 IA145739 ي يوسف  اعزا

2 UD5163 ي  يوسف حمدا

3 IA173699 وثر  جبيل 

4 AB645273 ي ة مجدو  معاو

5 PA223456 رة اعلوان  ز

ن ن املقبول   الئحة املر

ن الجتياز مباراة توظيف ن اثن   نيةمن الدرجة الثا متصرف

ن: تخصص بية و التكو   القياس و التقييم  ال

الة الوطنية لتقييم و   ضمان جودة التعليم العا و البحث العلبالو

  ) 09/12/2018 دورة(
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6 AE70641 خولة يوسفي 

7 LA151617 ي  نائلة الكمو

8 LA150344 ي طا  وثر ا
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ذه الالئحة بمثابة استدعاء الجتياز املباراة   عت 

    

خ      :املباراة إجراء مقر و تار

بية  09/12/2018 حديوم  - لية علوم ال اط( ب   )مدينة العرفان الر

      :لتحـــــاق ســـــــــــاعة

ي العام  التاسعةالساعة  - ختبار الكتا   )ساعات 3(صباحا الجتياز 

اص  - ي ا ختبار الكتا عد الزوال الجتياز    ) ساعات 3(الساعة الثانية 

امةمالحظـ    :ات 

ف الوطنية - ن ببطاقة التعر و ضور إ مقر املباراة م ن ا ن ع املر   ؛يتع

ع - تم  يــس ختبار الشفن ــالن عن الئحة املر ن الجتياز    قعاوي ع املو ــــــاملقبول

وني                  :التالية  ةلك

الة - ي للو و لك    www.aneaq.ma :املوقع 

ي - و لك شغيل العموميل املوقع     .ma-public-www.emploi : بوابة ال
  

متحان و.ت.ب.ر رقم  امل    سم ال

1 G600493 اله  السو  عبد

2 G625603 س بوس  أ

3 G523088 زة أفق  عز

4 G668820 يم شيماء  ا

5 SJ19146 مدي بة   ش

ن ن املقبول   الئحة املر

  نيةمن الدرجة الثاواحد  متصرف الجتياز مباراة توظيف

ة: تخصص شكيلة اللغو ية، ال جم أنجل ية  : م ية  –عر سية - أنجل   فر

الة الوطنية لتقييم و ضمان جودة التعليم العا و البحث العل  بالو

  ) 09/12/2018 دورة(
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6 SH161137 ل
ّ

ش َبال  ال

7 F421635 فرح كرموح 

8 UC135154 شار د   فر

9 R288625 فاطمة املنصوري 

10 PA105247  حسن أمرو 

11 AE124690 الياس العف 

12 GJ22869 ان فرع  ج

13 SJ21886 احني العايزة 

14 Z377381 ن سعيد  حن

15 AD118160 طارق ز 

16 D239132 بنمو ياسر 

17 AB527159 اء  اجيو زكر

18 AB351633 غان سارة 

  

  

  


