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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 

عد الزوال ال  - اص الساعة الثانية  ي ا ختبار الكتا   ) ساعات 4(جتياز 

امة  : مالحظـات 

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

يــن  - عــالن عن الئحة املر تم  اقعس ختبار الشفــــــوي ع املو ن الجتياز    املقبول

وني                  :التالية  ةلك

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

شغيل العمومي - ي لبوابة ال و لك    .ma-public-www.emploi : املوقع 
  

متحان و.ت.ب.ر رقم  امل    سم ال

1 G638869 قروش أمال 

2 EE469792 راء  العلوي فاطمة الز

3 L536267 اجر السعود 

4 CD317018 سل سقاط 

5 G680723 سارة ابودرار 

ن ن املقبول   الئحة املر

ندس دولة واحد الجتياز مباراة توظيف   ومن الدرجة  م

  نظم املعلوميات: تخصص

الة الوطنية لتقييم و ضمان جودة التعليم   العا و البحث العلبالو

  ) 09/12/2018 دورة(
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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 

عد الزوال ال  - اص الساعة الثانية  ي ا ختبار الكتا   ) ساعات 4(جتياز 

امة  : مالحظـات 

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

اقع - ختبار الشفــــــوي ع املو ن الجتياز  يــن املقبول عــالن عن الئحة املر تم    س

وني                    :التالية  ةلك

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

شغيل العمومي - ي لبوابة ال و لك     .ma-public-www.emploi : املوقع 

  

متحان و.ت.ب.ر رقم  امل    سم ال

1 U171958 ي ق السليما  عبد ا

2 JA153890 ا احمد  ش

3 GY33612 اير  أمينة أز

4 CD136884 تو عراقل  الش

ن ن املقبول   الئحة املر

ندس دولة واحد الجتياز مباراة توظيف   ومن الدرجة  م

  ندسة املعلوميات: تخصص

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

  ) 09/12/2018 دورة(
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5 BK334535 ي  شرى الس

6 JB453286 ر  مقبوب 

7 U167135 سام قندروش  اب

8 UA94156 اكرام ملان 

9 F446998 ام حميميد  إل

10 Y231217 غبلوت ايمان 

11 CD386651 ح  إيمان امو

12 JD64712 وثر فارس 

13 I665498 خولة وعدي 

14 A666018 ة املعتصم  مر

15 fb102111  عاليمروان 

16 SH135528 واجب دمحم 

17 V269375 م ر  نوال بو

18 BH395713 رحاب بن الطي 

19 VA105369 الشرادي صفاء 

20 D796137 ام وسل  سارة و

21 U171703 راوي سفيان  ل

22 D230038 سكينة الناي 

23 G673331 وك  سكينة  اس

24 D235012 ام  ز ب
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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 

عد الزوال ال  - اص الساعة الثانية  ي ا ختبار الكتا   ) ساعات 4(جتياز 

 : امةمالحظـات 

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

اقع - ختبار الشفــــــوي ع املو ن الجتياز  يــن املقبول عــالن عن الئحة املر تم    س

وني                    :التالية  ةلك

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

شغيل العمومي- ي لبوابة ال و لك    .ma-public-www.emploi : املوقع 
 

متحان و.ت.ب.ر رقم  امل  سم ال  

1 GA190081 عبدالعاطي دحان 

2 LB197246 ساء حيلية  ا

3 Sh170355 اك  امينة م

4 VA116568 أسماء وادفل 

5 UC146770 أيوب قس 

ن  نالئحة املر   املقبول

ندس دولة واحد الجتياز مباراة توظيف   ومن الدرجة  م

ندس معلومات: تخصص    م

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

  ) 09/12/2018 دورة(
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6 I691325  زي سمة للو  

7 JA146287 يم قادش  ابرا

8 GK132956 شيماء بوعتل 

9 AD230903  اري  شيماء ز

10 N383558 دب  فاطمة ا

11 Q292139  ري راء الطا  فاطمة الز

12 A440001 راء عاتقي  فاطمة الز

13 u171974 راء سيفي  فاطمة الز

14 CB300803 وز من  ف

15 HH55728 شقيق حمزة 

16 UA96416 ناء سان  

17 CD429351 ناء الطال  

18 G688312 حسنة رامي 

19 SH173812 ية الزعال  حس

20 JA166522 حسناء ابن رشيد 

21 k491938 داد ند ا  

22 F544994 اكرام خليل 

23 UD3097  ي علوي خديجة ملرا  

24 JA155316 لي الراكب 

25 SH161317 ة لبي و  م

26 TA120550  ماجدة الفجري 

27 CD316858 ة بخ  مر

28 JA149651 م  اصفار مر

29 D232077 م ند مر  ا

30 HH164653 م اوي مر  ال

31 JB451239 دمحم أمعضيض 

32 PA227985 دمحم أعلوان 

33 VM 4910 أغزاف نادين 

34 Z553167 ي  نورة اليعقو
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35 CD378497 ات لثوم بر  أم 

36 JA150861  ي  رضا قدم

37 IB221129 سل ادرف 

38 CD228286 سل رشاد 

39 BE882976 ي  سامية بروا

40 J502782 سم صوطصان 

41 V297598 ة فرحات  سم

42 Bh393818 سارة بال 

43 L523269  سارة العسري 

44 BK278454 سارة شاد 

45 FC49522 سمية بوجطاط 

46 D986626 سرى اقدادرة  

47 G619004 ب حمودة  ز

48 W380300 اء الرميدي  زكر

49 J469974 ب السعيدي  ز


