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 الشفوي  قــــائمة بأسماء املترشحين املقبولين الجتياز االختبار

 شاط التجاري التسويق والن في نيةالثامن الدرجة متصرف بــــاراة توظيف مل

 الثانسة بعد الزوال على الساعة ابلــــربـــــاط نيمسة التعاوناملركزية ملكتب ت ابإلدارة 0200دجنرب  15 يمس اخليوم 
 للمترشحين ستدعاءبمثابة ا ناإلعل ا ذهيعتبر 

 

 ،0200دجنبر  51 الخميس ه الحضور يومأعل  ةالقائمهم في ئأسماعن السادة املعلن لرجاء من السيدات و ا

، وةـــة ضاية عنقز  53ب قر مكتب تنمية التعاون الكائن مإلى  ،الشفوية متحاناتنصف ساعة قبل موعد ال 

بمباراة  الخاص شفوي ال لختبارجتياز امصحوبين ببطاقة تعريفهم الوطنية وذلك ل  الرباط-أكدال 

  ط التجاري.التسويق والنشا تخصصفي  (55السلم )لثانية متصرف من الدرجة ا التوظيف في إطار

                                       
 

  

 رقم بطاقة التعريف الوطنية اإلســـم الكـــــامل رقم االمتحان

 D894647 محمد حجيمي 1

 G675411 صورية رشيدي 4

 JB468915 ير يحيانينم 8

 AA86833 هبة العوفير 11

 JE289462 فيصل زعري 14

 G622613 جر المكاوياه 20

 I624188 رجاء الراضي 26

 BL141079 ينة أيت مواليكس 27

 HH64450 أمينة السقاط 30

 CD480583 بسكينة خطا 32

 ة املغربيةلكاملم

 ناعة التقليديةوالصوزارة السياحة 

 والتضامني واالقتصاد االجتماعي 



  

 
 

 

 الشفوي  قــــائمة بأسماء املترشحين املقبولين الجتياز االختبار

 التدبير املالي واملحاسبي تخصص لثانيةا الدرجةمن متصرف بــــاراة توظيف مل

 صباحا تاسعةالعلى الساعة  ابلــــربـــــاط نيمسة التعاوناملركزية ملكتب ت ابإلدارة 0200دجنرب  15 يمس اخليوم 
 للمترشحين ستدعاءن بمثابة ال عال هذا يعتبر 

 

 ،0200دجنبر  51 الخميس ه الحضور يومأعل  ةالقائمهم في ئأسماعن السادة املعلن لرجاء من السيدات و ا

، وةـــزنقة ضاية ع 53ب قر مكتب تنمية التعاون الكائن مإلى  ،الشفوية متحاناتنصف ساعة قبل موعد ال 

بمباراة  الخاص شفوي ال لختباراجتياز ل مصحوبين ببطاقة تعريفهم الوطنية وذلك  الرباط-أكدال 

  .املالي واملحاسبيدبير التتخصص في  (55السلم )لثانية متصرف من الدرجة ا التوظيف في إطار

 

  

 رقم بطاقة التعريف الوطنية الســـم الكـــــامل رقم االمتحان

 EE602724 حلباس حنان 5

 GI1197 المهداوي فاطمة الزهراء 9

 BE901763 رياضي نرجس 28

 AE124638 الحيمر هناء 33

 AA92473 رضى جهاد 35

 AE175448 طاهر شيماء 40

 AA65264 سني عبير 12

 M592101 كناني وفاء 7

 AA79620 بوبنان بثينة 8

 AE164985 الركاكنة ياسين 31

  AE31772 سعديين فاطمة الزهراء 34

 X359367 بياضي سناء 45

 ة املغربيةاململك

 والصناعة التقليديةالسياحة وزارة 

 والتضامني واالقتصاد االجتماعي 
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