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 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
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 الناجحينالقائمة اإلسمية النهائية للمترشحين 
 د أ مساعدينللتعليم العالي أساتذة  13في مباريات توظيف 

 - 2019أكتوبر  دورة -ومراكش وأكاديروالرباط باملدارس الوطنية للهندسة املعمارية بكل من فاس وتطوان 

 

العامة  ديرية املوارد البشرية والوسائلبقسم املوارد البشرية التابع ملااللتحاق  مترشحي "الالئحة أ"املرجو من 
الية إلتمام بالوثائق الت ينمصحوب ا القطاع والكائنة بزاوية شارع مشليفن وجبل بويبالن بأكدالالتابعة لهذ

اير  18يومه الثالثاء ، وذلك وإجراء الفحص الطبي همتوظيف اتملف   دقيقة 30و 8على الساعة  2020 فبر
 

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

  األجنبية؛ الدكتوراه على الحاصلين للمترشحين بالنسبة املعادلة قرار نسخة من ج ر حيث 
  (03) ةوطني جامعية مؤسسة من مسلمة املعمقة العليا الدراسات أو  املاستر  شهادة منحديثا  عليها مصادق نسخ 

 ؛ أجنبية جامعية أو مؤسسة
  03  ؛من شهادة الباكالوريا حديثا نسخ مصادق عليها 
  ؛ بطاقة السوابق أو بطاقة السجل العدليأشهر( من  03نسخة حديثة )ال تتجاوز 
  (03) الوطنية؛ التعريف بطاقة منحديثا  عليها مصادق نسخ 
 (03) الوالدة؛ رسم من حديثة نسخ 
 ثالث صور فوتوغرافية؛ 
  ملغى.شيك 
 

 املرجو التحقق من صحة املعلومات في الوثائق املطلوبة.ملحوظة:
 

 الالئحة ج الالئحة ب الئحة االنتظار الالئحة أ التخصص املؤسسة املعنية

ة الوطنية للهندسة املدرس

 بالرباط املعمارية

دكتوراه في الهندسة املعمارية أو التعمير أو الجغرافية 

 الحضرية
 سناء الجم وفاء مسوس

ث أنه يح

لم يتقد أي 

مترشح من 

ذوي 

اإلعاقة 

لهذه املباراة 

فقد تم 

االحتفاظ 

باملنصب 

املخصص 

 لهذه الفئة 

 أحد ال 

أو علم  التعمير دكتوراه في الهندسة املعمارية أو 

 االجتماع الحضري أو هندسة املناظر واملواقع
 سناء الجم

فاطمة الزهراء 

 أوفارة

املدرسة الوطنية للهندسة 

 املعمارية بفاس

 حسن العمراني سناء الجم التهيئة والتعميراه في دكتور 

 ال أحد سهام بلحاج التراث املعماري دكتوراه في 

املدرسة الوطنية للهندسة 

 املعمارية بتطوان

 حسن العمراني صالحو عبد هللا م دكتوراه في الهندسة املعمارية أو التهيئة والتعمير

 بوعزة سالك حسن العمراني الهندسة املعمارية أو الجغرافية الحضريةدكتوراه في 

للهندسة املدرسة الوطنية 

 املعمارية بمراكش

 يوسف معلوفة نيأمين لعواط  دكتوراه في الهندسة املدنية 

 ال أحد سهام بلحاج دكتوراه في التراث املعماري 

 هند صابري  أوفارةفاطمة الزهراء  دكتوراه في العلوم اإلنسانية شعبة السوسيولوجيا

  ال أحد في الفنون التشكيلية دكتوراه

املدرسة الوطنية للهندسة 

 املعمارية بأكادير

 ياسين الحلوي  يوسف معلوفة دكتوراه في الهندسة املدنية 

  ال أحد  الحضريةدكتوراه في الهندسة 

 ال أحد جميلة أوبهي االقتصاد والتدبيردكتوراه في 


