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 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
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 القائمة اإلسمية النهائية للمترشحين املقبولين

 مساعدينللتعليم العالي أساتذة  08في مباريات توظيف 

 باملدارس الوطنية للهندسة املعمارية بكل من فاس وتطوان ومراكش وأكادير

 - 2018أكتوبر  دورة -

 الئحة االنتظار الالئحة أ التخصص املؤسسة املعنية

املدرسة الوطنية للهندسة 

 املعمارية بتطوان

 بلقايد عائشة محمد واتيعتال والتنمية املستدامة البيئةدكتوراه في 

  ال أحد دكتوراه في املشاهد الحضرية
     

املدرسة الوطنية للهندسة 

 املعمارية بفاس

 الحساني فرح بكيري إيمان والتنمية املستدامة الحضريةملشاهد ادكتوراه في 

 -اإلنشاءات  -دكتوراه في الهندسة املدنية )البنايات 

 النجاعة الطاقية(
  كوردو ابتسام سالمي يونس

4      

املدرسة الوطنية للهندسة 

أكاديراملعمارية ب  

 - اإلنشاءات –دكتوراه في الهندسة املدنية )البنايات 

 (الطاقيةالنجاعة 
  ال أحد

 حجي شافية شير أسياعل التنمية املستدامةي دكتوراه ف
    

املدرسة الوطنية للهندسة 

 املعمارية بمراكش

  بولغالت عادل الحياني ابراهيم دكتوراه في العلوم اإلنسانية شعبة السوسيولوجيا

 - اإلنشاءات –دكتوراه في الهندسة املدنية )البنايات 

 (الطاقيةالنجاعة 
  بوعجاح أحمد صبحي عصام

 

التابعة لهذه الوزارة  والوسائل العامةااللتحاق بمديرية املوارد البشرية  "الئحة ألا"املرجو من مترشحي 

 .2019يناير  10 ، وذلك قبلبالوثائق التالية إلتمام ملف توظيفكم ينمصحوب

 (03 )وطنية أو مؤسسة جامعية مؤسسة من مسلمة الدولة دكتـوراه أو الدكتوراه شهادة من عليها مصادق نسخ ثالث 

  أجنبية؛ جامعية

 (03 )األجنبية؛ الدكتوراه على الحاصلين للمترشحين بالنسبة املعادلة قرار من األصل طبق نسخ 

  (03) مؤسسةأو  وطنية جامعية مؤسسة من مسلمة املعمقة العليا الدراسات أو املاستر شهادة من عليها مصادق نسخ 

 ؛ أجنبية جامعية

  03  ؛نسخ مصادق عليها من شهادة الباكالوريا 

 بطاقة السوابق أو بطاقة السجل العدلي؛ 

  (03) الوطنية؛ التعريف بطاقة من لألصل مطابقة نسخ 

 (03) الوالدة؛ رسم من حديثة نسخ 

 ثالث صور فوتوغرافية؛ 

  ملغى.شيك 
 


