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 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
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 نتائج االختبارات الكتابية ملباراة توظيف
 ةنيمن الدرجة الثا متصرفين( 05) 

 بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
 - 2020يناير  05دورة  -

 

 التنمية املستدامة والطاقات املتجددةتخصص: الئحة املترشحين املدعوين الجتياز االختبار الشفوي 

االختبار الشفويمكان إجراء   رقم االمتحان اإلسم و اللقب ر ب ت و التاريخ الوقت 

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بمدينة 
 العرفان بالرباط

8 h 30 13  2020فبراير  BB118772 28 زينب بناصر 

8 h 50 13  2020فبراير  Z277755  39 الريانيأمال 

9 h 10 13  2020فبراير  MC243952 48 معاد بهيج 

 

 التربية في الرياضيات والتيكنولوجياتخصص: الئحة املترشحين املدعوين الجتياز االختبار الشفوي 

االختبار الشفويمكان إجراء   رقم االمتحان اإلسم و اللقب ر ب ت و التاريخ الوقت 

بمدينة  المعهد الوطني للتهيئة والتعمير
 العرفان بالرباط

9 h 30 13  2020فبراير  D850070 02 أسامة هامل 

9 h 50 13  2020فبراير  FB84285 04 شيماء حساني 

 

 التهيئة والتعميرتخصص: الئحة املترشحين املدعوين الجتياز االختبار الشفوي 

االختبار الشفويمكان إجراء  االمتحانرقم  اإلسم و اللقب ر ب ت و التاريخ الوقت   

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بمدينة 
 العرفان بالرباط

10 h 30 13  2020فبراير  AD243594 01 فاطمة الزهراء حمام 

10 h 50 13  2020فبراير  KB137691  04 سعاد السبيطري 

11 h 10 13  2020فبراير  G683790 05 ريم مرزاق 

11 h 30 13  2020فبراير  AE88884  07 العمرانيفرح 

11 h 50 13  2020فبراير  BE845637 11 نجوى ماشاي 

12 h 10 13  2020فبراير  AA34219  19 إيمان صدقوي 

 

 اللوجستيكتخصص: الئحة املترشحين املدعوين الجتياز االختبار الشفوي 

االختبار الشفويمكان إجراء   رقم االمتحان اإلسم و اللقب ر ب ت و التاريخ الوقت 

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بمدينة 
 العرفان بالرباط

13 h 00 13  2020فبراير  AE35378 06 سليمة بوال 

13 h 20 13  2020فبراير  BE839759 10 ليلى بوريش 

13 h 40 13  2020فبراير  WA203326 22 محمد العروس ي 

14 h 00 13  2020فبراير  P238849 36 توفيق البطروجي 

14 h 20 13  2020فبراير  AA65277 37 أيوب أمدغوس 

14 h 40 13  2020فبراير  D967166  38 يسرى نواري 

15 h 00 13  2020فبراير  JF45634  43 سلمى بدراوي 

 

إلى لمترشحين الواردة أسماؤهم باللوائح أعاله الحضور الجتياز االختبار الشفوي اهذا اإلعالن بمثابة استدعاء، فعلى 

.دقيقة قبل وقت االختبار 15المذكور العنوان   


