المملك المغربي

وزارة التعليم العالي والبةث العلمي وتكوين األطر
مديري الموارد البشري

الحئة الناجةين في مباراة توظيف تقنيين من الدرج الثالث
تخصصDeveloppement Informatique :
دورة  09اكتوبر1122

أسفرت مباراة توظيف تقنيني اثنني من الدرجة الثالثة املنظمة من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين
األطر يف ختصص  Developpement Informatiqueدورة  09اكتوبر 6102عن النتائج النهائية التالية:

الحئة الناجةين
رقم اإلمتةان

رقم ب.ت.و

اإلسم و النسب

152

AE 72921

نزهة بحشوش

142

M 541312

مهدي شوبابي

الحئة االنتظار
رقم اإلمتةان

رقم ب.ت.و

اإلسم و النسب

235

AE 110391

عادل حداوي
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المملك المغربي

وزارة التعليم العالي والبةث العلمي وتكوين األطر
مديري الموارد البشري

الحئة الناجةين في مباراة توظيف تقني واحد من الدرج الثالث
تخصصBases de données :
دورة  09اكتوبر1122

أسفرت مباراة توظيف تقين واحد من الدرجة الثالثة املنظمة من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين
األطر يف ختصص  Bases de donnéesدورة  09اكتوبر 6102عن النتائج النهائية التالية:

الحئة الناجةين
رقم اإلمتةان

رقم ب.ت.و

اإلسم و النسب

5

OD 44737

خليل بناح

الحئة االنتظار
رقم اإلمتةان

رقم ب.ت.و

اإلسم و النسب

9

AB 651136

يوسف الناصري
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المملك المغربي

وزارة التعليم العالي والبةث العلمي وتكوين األطر
مديري الموارد البشري

الحئة الناجةين في مباراة توظيف تقني واحد من الدرج الثالث
تخصصTechnique de Management :
دورة  09اكتوبر1122

أسفرت مباراة توظيف تقين واحد من الدرجة الثالثة املنظمة من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين
األطر يف ختصص  Technique de Communicationدورة  09اكتوبر 6102عن النتائج النهائية التالية:

ال أح ـ ـ ـ ــد

3

 مالحظ :
يتعني على املرشحني الناجحني يف املباريات املعلنة االتصال بقسم تـدبري املوظفني مبديرية املوارد البشرية يف أجل
أقصاه  21أيام من تاريخ هذا النشر .
ولإلشارة فإنه لن يسمح للمرشح توقيع حمضر الدخول لتسلم مهامه إال بعد اإلدالء مبلف التوظيف وفق الئحة
الوثائق املبينة أسفله .و للتنبيه فإن هذا التوظيف لن يصبح هنائيا إال إذا ثبتت أهلية املرشح الصحية وعدم تقييده بالسجل
العديل ،والسجل التأدييب املركزي بالنسبة للمرتشحني املوظفني.

وثاحئق ملف التوظيف :

 أربع نسخ من عقود االزدياد حديثة التاريخ (( 4





ثالث نسخ مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية ((3
ثالث نسخ مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة اليت سيتم على أساسها التوظيف ((3
قرار املعادلة بالنسبة للمرتشحني احلاصلني على شهادات أجنبية
الشهادات املدرسية أو اجلامعية املطلوبة يف قرار املعادلة ()6

 ملخص السجل العديل ()6
 نتيجة الفحص الطيب
 صورتان فوتوغرافيتان
 شهادة التعريف البنكي أصلية أو منوذجا من الشيك البنكي
 ترخيص رئيس اإلدارة بالنسبة للمرتشحني املوظفني.
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