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 توظيف ملباراة النهائية النتائج

 الثانية الدرجة من متصرفين 08
 والتعمير الوطني التراب إعداد بقطاع

 2019 ماي 12 دورة
 

  تخصص الجغرافيا
 الئحة االنتظار                              الالئحة أ

 ب ت و قمر  اإلسم و اللقب رقم االمتحان  ب ت و قمر  اإلسم و اللقب رقم االمتحان

107 MOHAMMED HABBADI   JZ4032  174 BEN-EL AMINE LHOUCINE BL65706 

105 BOUGI BILAL S547532  195 EL MEKKAOUI MOHAMED CN1321 

59 ELAISSAOUI AHMED R256768  4 BERJA MOHAMED AE147839 

 االقتصاد االيكونومتري 
 الئحة االنتظار               الالئحة أ

 ب ت و قمر  و اللقب اإلسم رقم االمتحان  ب ت و قمر  اإلسم و اللقب رقم االمتحان

8  ER-REYYAHY OUMAIMA  BH468532  4 RITAHI OUSSAMA BJ413152 

 المخاطر والتدبير
 الئحة االنتظار                                        الالئحة أ

 ب ت و قمر  اإلسم و اللقب رقم االمتحان  ب ت و قمر  اإلسم و اللقب رقم االمتحان

16 BOURJA LOUBNA BB128342  11 MEBSOUT YASSINE Y369452 

 اقتصاد المجاالت
 الئحة االنتظار                         الالئحة أ

 رقم ب ت و اإلسم و اللقب رقم االمتحان  رقم ب ت و اإلسم و اللقب رقم االمتحان

9 AKDIM TARIQ AA24512  27 AJABA SARA M567552 

 

 القانون الخاص الفرنسي تخصص التعمير 
 ال أحد

 

 " ج " : ال أحدو  الالئحة " ب "

من  3حيث إنه لم يتقدم لهذه املباراة أي مترشح من األشخاص ذوي إعاقة، وبناء على مقتضيات املادة 

ملناصب ا املشار إليه أعاله، وعلى النسبة املئوية املخصصة لهذه الفئة عالقة بعدد 2.16.145رقم املرسوم 

 ( فقد تم االحتفاظ بمنصب واحد لهذه الفئة%7املخصصة لهذه املباراة )
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 اململكة املغربية
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املدينةواإلسكان وسياسة   
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 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير

ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ الكتابة العامة 
ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ  ⵏ  ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ  ⵉⵏⵀⴳⴰⵏⵏ  ⴷ  ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵜ املوارد البشرية والوسائل العامة مديرية  
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املرجو من املترشحين الواردة اسماؤهم بالالئحة أ، االلتحاق بمديرية املوارد البشرية والوسائل العامة بالوزارة، الكائنة بشارع 

وم يذلك و وإخضاعهم للفحص الطبي، م هتوظيف اتإلتمام ملفمصحوبين بالوثائق التالية  ميشلفن زنقة بويبالن اكدال الرباط.

 .صباحا 09على الساعة  2019 أكتوبر  الثالثاء فاتح

 ؛ثالث نسخ من عقد االزدياد 

  ؛مشهود بمطابقتها لألصلثالث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية 

 ثالث نسخ من شهادة البكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل  

  الدبلوم املطلوب أو إحدى الشهادات املعادلة املحددة طبقا للمقتضيات النظامية من ثالث نسخ مشهود بمطابقتها لألصل

بنسخة من قرار املعادلة صادر عن الجهات املختصة بالنسبة للمترشحين إن اقتض ى الحال الجاري بها العمل مصحوبة 

 ؛املعنيين

 ؛بطاقة السوابق أو بطاقة السجل العدلي؛ 

 ؛ثالث صور فوتوغرافية 

  شيك( ملغى أو شهادة التعريف البنكيRIB.) 

 

بالوثائق املذكورة أعاله والتأكد من مدى صحتها وخلوها من الرجاء االنتباه للمعطيات الواردة : ملحوظة

 ؛األخطاء


