
 

 

 

 

 

                                                   

    

 

              

                                                                    

            
 

 

 

 

 

 

 

 ، 16/2020 عدد احلكومة، حتت الس يد رئيسمنشور معال مبقتضيات 

طار التدابري الوقائية والاحرتازية ،شأ ن مبارايت التوظيف يف 2020أ كتوبر 07بتارخي   ويف ا 

نه سيمت ، بفعل انتشار جاحئة كوروان اليت تتخذها البالد   . اختبار كتايب واحد اعامتدفا 

 

 

 
 إعـــــــــــــــــالن

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

 والبحث العلمي والتعليم العالي

 العالي والبحث العلمي قطاع التعليم

 مديرية الموارد 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 
 

 
 
 
 

 
 إلـــى

 رئيس الحكومةالسيد  

 العامةالكتابة 

 
 

 تغيير ترقيم سيارة. طلبالموضوع:

 

 

 
 سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهلل،    

 

أطلب منكم إعطاء يشرفني أن  وبعد،

تعليماتكم للمصالح المختصة،  قصد العمل على 

 (RAV4تغيير ترقيم السيارة الوظيفية من نوع ) 

ترقيما  وجعلهم، 172770و المسجلة تحت رقم 

 مدنيا.

 

 
 

   ،فائق عبارات التقدير واالحترام  اوتقبلو

                                                                                              
 والســـالم.
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جرإء إملبارإة :اترخي ومقر إ 

:ساعة الالتحاق 

:مالحظة

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
JF50301ياسني عال1

AE136061حممد اعموم2

AA95748مروان العبادي3

UC134134ايوب ابومدان4

JB502353امحد ابوناصري5

P294910ابراهيم ايت الفاليل6

AE164106عبد الواحد ايت السايح7

J502954مرمي أيت الرايس8

AD288899عبداملالك عقاوي9

AE226134اكرام عقلي10

A445098مىن القروي11

BJ458955يوسف عمري12

الحئة إملرحشني إملقبولني

من إدلرجة إلثالثة (01)الجتياز مبارإة توظيف تقين وإحد 

Informatique:  ختصص 

Eمدرج 

05/09/2021بتارخي 

تعترب هذه إلالحئة مبثابة إس تدعاء الجتياز إملبارإة

 بلكية إلعلوم إمللحقة إلثانية إلسوييس، شارع عالل 2021 ش تنرب 05يوم إلأحد 

.(ابلقرب من مستشفى إلوالدة)إلفايس، مدينة إلعرفان ابلرابط 

.(08h30) إلساعة إلثامنة وإلنصف صباحا

رضورة الادالء ببطاقة إلتعريف إلوطنية،

كاممة للتغيري،

إملعقم إلشخيص،

.ممنوع إس تعامل إلهاتف



JB509646أمني أرفاك13

FC60227ابراهيم عرياين14

QA173329عبداهلل هبيون15

GA214136محزة بلعرايب16

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
BE908562وجدان بلكاس17

KB181602زكرياء بلخنايت18

JK7601أمني بلمجدوب19

EE506010رضى بن القائد20

JM17825ابراهيم برهو21

D235766ياسني بركاوي22

AA22095منيب بركوش23

PA139263سعيد بودينار24

D236263نبيل بودموق25

JA176995حلسن بوكرفاوي26

U139293علي بوكرين27

AD266675عائشة بوليايل28

A447364مسري بونو29

QA151424حسناء بوطويل30

EE908553اميمة البوزكراوي31

BH469521فدوى الشاو32

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
W320000حممد شريف33

SH179475فاطمة الزهراء شفاوي34

Fمدرج 

Gمدرج 



V352532محزة الدرقاوي35

Q308795حممد أمني ضياف36

CD677628خالد ادنيدن37

Y471238اكرام الفاروق38

AE181491أنس اهلرموشي39

MJ8330محزة احليدري40

SH171800يونس الكاميلي41

AD266355يوسف الكوري42

AD223433عماد اخلضري43

BJ455068مرمي الوراق44

HA211525سفيان احلكماوي45

AE66965املهدي اهلرموشي46

W431985أمني القاري47

N365271لطيفة النسايل48

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
ZT223281حممد السالسي49

N440343نورالدين الطلحاوي50

BJ466832املهدي غمران51

AA14957حممد حيدا52

BB139110مروى حجيب البوعمري53

M578497غزالن حلحول54

EE274304حنان حوات55

LB118513حممد احلريضي56

LF48280انس احلسين57

F645589مصطفى مهورى58

AE160593زكرياء احساين59

Hمدرج 



SH168494رشيد اغور60

V232373سعدية جاري61

AE132449خدجية اجبيلي62

AE176937طارق جربوين63

DO51717إلياس اجغيغيم64

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
G538014صفاء كنرتة65

BB106244توفيق خودي66

AD308547حسام خيامي67

F526328ســـنــــــاء لـغــشـــيـــــم68

V367161زكرياء احلجوجي االدريسي69

Z638398وليد هلاليل70

SJ28383حيىي العسويل71

JA179870نسيمة ملباركي72

SH170876ياسني ملصيبان73

AD211645كمال لوساوي74

AE111145مراد مفتوح75

JA168194زهري مليح76

AE105297سعد مريين77

BB168867مرمي مديون78

F384241ياسني احمارشي79

AD214476مناف املودن80

GN188819حممد اجملاهد81

CD664057أيوب الوايل العلمي82

G719868شيماء اوعسي83

CD226848مروان وعزوز84

مدرج الغزالي



BE875973امساعيل اوبرامي85

CB223644فيزة ارحو86

SH177791وجدان قهواجي87

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
A444328عبداإلاله الراضي88

P294663عبد اهلل رفيق89

J436315منري الرمحاين90

ID93515أمني رمضان91

X385297إكرام غجو92

BH339307حممد الرفاعي93

ID45449املصطفى صديقي94

X308732نورة السايب95

LB187977إلياس السالسي96

JT77943توفيق سليماين97

F648396عبد الرحيم طاهري98

EA213904عبدالرحيم طنان99

K496102حمسن الطويل100

ID59991طه واكرمي101

01إلقاعة رمق 


