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 توظيف ملباراة النهائية النتائج
 األولى الدرجة من معماريا مهندسا 13

 والتعمير الوطني التراب إعداد بقطاع
 2019 ماي 12 دورة

 
 الئحة االنتظار       الالئحة أ

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

33 SLAOUI SALMA CB273364  69 EL JOUNDI IMANE AA24408 

63 BENSAID RIM A446248  51 ES-SALIH OUMAIMA GM141219 

80 RADOUANI SANAA TA120591  6 EL BOUZAIDI TIALI YASMINE D855242 

49 CHAKIR FADWA BK381325  28 OUADIFI SARA AA39274 

48 AFA RIM JM16179  70 BERRADA GHIZLANE OD39954 

18 BENALI GHITA AA41480  84 AIDOUNI SARAH L515061 

75 NAKKOUCH SAMIA M508318  23 ALAGUI FATIMEZZOHRA EE464555 

41 AMAZIANE OTHMANE A390383  71 ANOIR FATIMA ZAHRA J474737 

2 ACHARKOUK HOUDA AA27568  55 RAHHALI SALMA SX1905 

76 ABABOU SOUKAYNA CD311209  68 LABOUDI D545378 

14 MRINI BASMA Z498935  72 MOUNIR MARIA AE38427 

25 MAOUNI YAZID LE17403  16 KATAI RANIA W383602 

 

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

املشار إليه أعاله، وعلى النسبة املئوية املخصصة لهذه الفئة عالقة بعدد املناصب املخصصة لهذه  2.16.145رقم 

 ( فقد تم االحتفاظ بمنصب واحد لهذه الفئة%7املباراة )
 

 الالئحة " ج " : ال أحد

املرجو من املترشحين الواردة اسماؤهم بالالئحة أ، االلتحاق بمديرية املوارد البشرية والوسائل العامة بالوزارة، الكائنة 

 2019يونيو  18بتاريخ ذلك مصحوبين بالوثائق التالية إلتمام ملف توظيفكم و  بشارع ميشلفن زنقة بويبالن اكدال الرباط.

 .صباحا 09على الساعة 

  ؛للمعطيات الواردة بها( االنتباه)مع الرجاء  من عقد االزديادثالث نسخ 
  ؛مشهود بمطابقتها لألصلثالث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية 
 ثالث نسخ من شهادة البكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل  
  لة(؛بشهادة املعاد)في حالة دبلوم مماثل اإلدالء مهندس معماري مشهود بمطابقتها لألصل ديبلوم ثالث نسخ من 
 ؛بطاقة السوابق أو بطاقة السجل العدلي 
 ؛ثالث صور فوتوغرافية 
 ( شيك ملغى أو شهادة التعريف البنكيRIB.) 
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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 
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