
 

 

 

 

 

                                                   

    

 

              

                                                                    

            
 

 

 

 

 
 
 

تكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، قطاع التعلمي الرتبية الوطنية وال  وزارةتعلن         

ىل عمل اكفة املرتحشني املقبولني الجتياز الاختبار الكتايب يف مباراة توظيف  العايل والبحث العلمي، ا 

 ومباراة توظيف تقين من ادلرجة الثالثة  القانون العام،مترصف من ادلرجة الثانية، ختصص 

عالمياتختصص  ابمللحقة  كتارخي ال جراء هذه املباراة 2021ش تنرب  19يوم ال حد حتديد  متأ نه ، ا 

جراؤها بتارخي اكن مقررا  واليت الثانية للكية العلوم ابلرابط  ومت تأ جيلها ،05/09/2021ا 

   .اليت تعيشها بالدان اةل الطوارئحل 

 

 

 

 
 إعـــــــــــــــــالن

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

 والبحث العلمي والتعليم العالي

 العالي والبحث العلمي قطاع التعليم

 مديرية الموارد البشرية

 
 

 

Royaume du Maroc 
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Supérieur et de la Recherche Scientifique 
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 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
W363801حممد ابوعمار1

L700170حممد العبوس2

XA103175انوار اشهبون3

JA131529رشيدة عدي4

JA139395حممد أحزون5

V327680زكرياء عياش6

FD14667حممد ايت بوزيد7

OD41941ياسر عاجل8

FL77389امني احليان9

V309286عبداحلق أمعطي10

CB277927سفيان أمالل11

L539351ادم ارهون12

الحئة إملرحشني إملقبولني

من إدلرجة إلثانية (01)الجتياز مبارإة توظيف مترصف وإحد 

إلقانون إلعام:  ختصص 

02إلقاعة رمق 

19/09/2021بتارخي 

تعترب هذه إلالحئة مبثابة إس تدعاء الجتياز إملبارإة

 بلكية إلعلوم إمللحقة إلثانية إلسوييس، شارع عالل 2021 ش تنرب 19يوم 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



K282603عبد القادر العارف13

Y354345يوسف عزبيك14

IC112725أمساء بعزي15

AA70272معاذ بايعيش16

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
GB124174فاطمة بقايل17

F543227عبد الرحيم البايل18

AB345063سليمان بسام19

AD277782ايوب باطر20

AE127186نسرين بزيار21

A370894ملياء بال ليج22

D777133عمر بلمو23

AB515700مجال بنتابت24

SH143007حمسني بن شقرون25

A397905عصام بن احساين26

AA57273املهدي بنخبة27

WB153113كمال بنزييت28

AB402262أمال برجان29

JA172796إبراهيم بودعكات30

CD319401عثمان بوكلفان31

ID78193حممد بوحساين32

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
U174836عزيز بوكبوط33

EE562085سعيد بوقلة34

EE598066هناء بوراس35

03إلقاعة رمق 

04إلقاعة رمق 



CD470553أيوب بورقادي إدريسي36

AD263527هجر الربمهي37

N397354ابراهيم شهرتمان38

AD259817سفيان شكري39

QB30138حممد شنان40

AE174615شيماء شوقي41

XA110026املهدي الشرادي42

JA143268حممد شياهو43

JA124704املختار درايب44

W391697زهرة الدريسي45

X307054عزيز العشوري46

AE113225املهدي العمراين47

CD551094فاطمة الزهراء العزيزي48

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
PB171627سفيان الفاضلي49

C419092حممد أمني اهلندي50

UA74354مصطفى االدريسي51

R364214نورة القدوري52

GA209057حممد اخلداوي53

JA169996حيي املكحول54

JF42951عبد الفتاح املسعودي55

U190891حممد العريب العمري علوي56

C522271حممد الواضيح57

Z488064إميان اليعقويب58

CD207951فتح اهلل العزوزي59

L608356هالة الغازي60

05إلقاعة رمق 



U184181هشام العاصمي61

BK627903مرمي البداوي62

AE83164حممد البداوي63

AA50608عبد العزيز الفاسي64

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
JZ6655أيوب لكيتوف65

JM49226احلسن اخلدمي66

A397682محزة الكندي67

ZT121178حممد الرياين68

JZ3481السالك الصياد69

Z346327احلسن غنام70

JZ3510ابراهيم كريرات71

X312462جناة حدويت72

T239272حممد حديدي73

IA145706هيثم طلحة74

JZ5345املختار هيدوفة75

AA50860مرمي حيسو76

QB29234رشيد محص77

QB29236رشيد محص78

V334751يوسف حسين79

AA75623زهرية االدريسي العزوزي80

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
JC496783محيد امليل81

AB820144مرمي انريفاد82

IB219645يونس قبيلي83

06إلقاعة رمق 
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XA63520وفاء القادري84

QA80831بوشرة قلعاوي85

V287276رانية قشى86

PB237606عبد العزيز خليل87

LC244853عبدالسالم لعريفي88

BK225574حممد الفريقي89

A442561كرمي لكمريي90

SH157814حممد سامل الليلي91

VA127832جعفر ملبرييك92

SL8077ابراهيم معتوك93

PB189835محد حمجويب94

BB135440محزة مملوك95

ZT13110وديع مشطي96

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
UA101162محزة مسكور97

JA110882حممد مسعود98

L596213اميان املغاريب99

CN11121يوسف مغلي100

WB173497سها موعاد لعناين101

SH174631احملجوب مولودي102

QA144640سفيان ناشط103

AD257170خولة النويين104

MC236246هشام عمريي105

A742837سارة العثماين106

DA84840علي وطلحة107

EE579614محزة اتفروين108
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EE797236وفاء الرباج109

GA70711جواد راحبي110

JA152561يوسف الراجي111

IB222983حممد غزال112

رقم البطاقة الوطنيةاالسم الكاملرقم االمتحان
WA152462رمحة الروكى113

BJ409903ياسني صربي114

JA96101عبداهلل السعودي115

UD7872نور الدين ساسيوي116

FA138998حممد سرار117

AE127112مروان السحيمي118

JD46524سليمان صدقي119

PB209080حسن تاغزوت120

X260963عبد احلليم طاليب121

JF44063خالد الطالب122

F440279عبدالوهاب التجكاين123

SL12304عفن حيىي124

CB210849حممد زراد125

09إلقاعة رمق 


