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 المغربية المملكة
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ 
Royaume du Maroc  

  

                                                                                         

  النتائج النهائية
  تقنيني من الدرجة الثالثة 3باراة توظيف مب اخلاصة

  التنمية املعلوماتيةختصص 
  ) 21/10/2018 دورة(

  
 ترتيب حسب االستحقاق

رقم 
 االمتحان

  النتيجة اإلسم و النسب

 )ة(جح واحدي أمني 171
سني 50  )ة(جح بوالليايل 
 )ة(جح األصفر إمساعيل 75

ن 155  الئحة االنتظار مهديوي عد
 الئحة االنتظار عزوزي عادل 30
 الئحة االنتظار الدكايل أنور 68
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  النتائج النهائية

  تقين واحد من الدرجة الثالثةباراة توظيف مب اخلاصة
  شبكات املعلومياتختصص 

  ) 21/10/2018 دورة(
  
 االستحقاقترتيب حسب 

رقم 
 االمتحان

  النتيجة اإلسم و النسب

 جح لعفو ادهم 68
 الئحة االنتظار ملكي كرمي 74
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  النتائج النهائية
  تقين واحد من الدرجة الثالثةباراة توظيف مب اخلاصة

  Secrétariat de directionختصص 
  ) 21/10/2018 دورة(

  
 ترتيب حسب االستحقاق

رقم 
 االمتحان

  النتيجة اإلسم و النسب

 )ة(جح ويسعدن حسناء 16
 الئحة االنتظار بلعامرية كوثر 55

  
  

 :هام جدا
 مييـقتل ةيـنطو لا ةلـاكو لة ليـااملو ة ريـداإلا نو ؤ شـلابقسم االتصال يف املباراة  نيالناجح نييتعني على املرشح

ريخ  10يف أجل أقصاه  يملعلا ثحبلا و يلاعلا ميلعتلا ةدو ج نامض و م من    .هذا النشرأ

إال بعد اإلدالء مبلف التوظيف وفق  متوقيع حمضر الدخول لتسلم مهامه نيولإلشارة فإنه لن يسمح للمرشح
ئق املبينة أسفله ائيا إال إذا ثبتت أهلية املرشح. الئحة الو الصحية وعدم  نيو للتنبيه فإن هذا التوظيف لن يصبح 

 . كزيلسجل العديل و السجل التأدييب املر  متقييده
  

ئق   :التوظيف ملف و
  د حديثة التاريخ   )4(أربع نسخ من عقود االزد
  3(ثالث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية(    
  3(ثالث نسخ من الشهادة اليت مت على أساسها التوظيف مصادق عليها(  
 ا لنسبة للشهادات املدىل      قرار املعادلة 
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 2(املطلوبة يف قرار املعادلة  الشهادات املدرسية أو اجلامعية(  
  2(ملخص السجل العديل(  
 نتيجة الفحص الطيب  
 ن فوتوغرافيتان  صور
 شهادة التعريف البنكي أو منوذجا من الشيك  

  
  


