ⴱⵉⵔⵖⴰⵎⵍⵏ ⵜⵉⴷⵍⴳⴰⵜ

المملكة المغربية

ⴷⵎⵍⵙⵓ ⴷ ⵏⴰⵍⵓⵣⵣⴰ ⴳⵜⵜⵓⵎⵙⵓ ⴷ ⵔⵓⵎⴰⵏⴰ ⵉⵎⴳⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵎⴰⵜ
ⵏⴰⵙⵙⴰⵎⴰ ⵓⵣⵣⵔⵓ ⴷ ⴰⵍⵍⴼⴰⵏⴰ
ⵓⵣⵣⵔⵓ ⴷ ⴰⵍⵍⴼⴰⵏⴰ ⴷⵎⵍⵙⵓ ⵙ ⵏⵍⴳⴰⵎⵙⵓⵜⵜⵉ ⴽⵏⴰⵡⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵎⵉⵜ
ⴰⵙⵙⴰⵎⴰ

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي
قطاع التعليم العايل والبحث العلمي
مديرية املوارد البشرية
Royaume du Maroc

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction des Ressources Humaines

إعالن
إلـــى
السيد
الحكومة ،2020/16بتارخي  07أكتوبر 2020يف شأن
رئيسحتت عدد
إحلكومة،
معال مبقتضيات منشور إلس يد رئيس
الكتابة العامة

مبارايت إلتوظيف ،ويف إطار إلتدإبري إلوقائية والاحرتإزية إليت تتخذها إلبالد بفعل إنتشار جاحئة كوروان
سيارة.بعد إذإ إقتضت إلرضورة ذكل.
ترقيمو عن
حضوراي أ
تغيير
طلبوية
إت إلشف
الموضوع:
(كوفيد  ،)19فقد تقرر إجرإء الاختبار
وعليه ،فعىل إملرتحشني إلناحجني يف الاختبارإت إلكتابية إجملرإة يويم  10و 11أكتوبر 2020وإلرإغبني
ابجتياز الاختبار إلشفوي عن بعد ،إالتصال قبل  24ساعة من يوم الاختبار إلشفوي عرب إلربيد الالكرتوين
سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد

باهلل،إلتالية ليتس ىن موإفاهتم ابلرإبط الالكرتوين الجرإء الاختبار إلشفوي:
أو إلرقام إلهاتفية
 drh@enssup.gov.ma i.elfatimi@enssup.gov.maتعليماتكم للمصالح المختصة ،قصد العمل على
 06.53.10.34.70تغيير ترقيم السيارة الوظيفية من نوع ( )RAV4
 06.55.95.04.92و المسجلة تحت رقم 172770م ،وجعله ترقيما

وبعد ،يشرفني أن أطلب منكم إعطاء

مدنيا.

وتقبلوا
واالحترام،
والســـالم.

فائق عبارات التقدير

الئحة المرشحين الناجحين في االختبار الكتابي الخاص بمباراة
توظيف المتصرفين من الدرجة الثالثة
دورة 2020/10/10
تخصص :القانون الخاص

CIN

NOM ET PRENOM
BOUALLALA BOUAZZA

X398001

ELHAOUARI ELMUSTAPHA

Y443626

AKCHOUCH HASSAN

UB90081

BKAKALA MOHAMMED

AE143428

EL HIBARI YASSINE

AD267326

EL MAJOUDI YASSINE

AD290045

GHOUFFARI AYOUB

UA112239

HASSI SARA

X346112

KAROUITI MOHAMED

BH470164

TOURABI AMINE

AD290639

AMARIR BRAHIM

XA99199

NASRO-ALLAH HASNA

IA113066

TABBT IKRAM

AD248119

مالحظة :يتعين على المترشحين المدعوين الجتياز االختبار الشفوي الحضور إلى مقر مديرية الموارد البشرية الكائن بشارع

إيناون  3مكرر أكدال الرباط ،مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ،مع إلزامية ارتداء الكمامة.
وذلك يوم الخميس  19نونبر  2020على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
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