الالئحة و الالئحة اإلضافية

للمرتشحني ادلقبولني الجتياز مباراة التوظيف اخلاصة
ابدلساعدين التقنيني من الدرجة الثالثة ( السلم ) 6
ختصص ميكانيك السيارات أو إصالح مركبات السيارات
***
اتريخ إجراء ادلباراة  :األحد  21يوليوز .2019
مقر إجراء ادلباراة  :مدرسة علوم املعلومات ( ، ) ESIالكائنة بشارع عالل الفاسي مدينة العرفان
السويسي الرابط.

مادة االختبار ومدة االجناز :
ادلـواد

التوقيت

 اختبار كتايب :موضوع أو أسئلة ترتبط ابلتخصص -من الساعـة  9صباحا إىل الساعة  12زواال.

ادلطلوب أو ابدلهام و ادلهارات ادلهنية ادلرتبطة ابلوظائف

ادلطلوب شغلها.

 -ادلدة  3ساعات  /ادلعامل 3

مالحظات ىامة :
 يعترب نشر ىذه الالئحة مبثابة استدعاء للمعنيني ابألمر الجتياز املباراة؛ يتعني اإلدالء ابلبطاقة الوطنية للتعريف يوم املباراة؛ مينع استعمال اهلاتف خالل املباراة .تنبيو :

كل من ضبط يف حالة غش فسوف تطبق عليو مقتضيات الظهري الشريف رقم 1-58-060 :املؤرخ يف  25يونيو .1958

الرقم الرتتييب

االسم الكامل

رقم ب.و.ت

1

ايسني احلمداين

AA 70 25

2

عبد هللا ومحان

HA 12 29 17

3

سفيان أشيبان

A 69 69 13

4

وليد اخلازمي

AD 20 47 71

5

دمحم زكاليل

AB 70 41 94

6

مصطفى خنش

AA 2 37 42

7

ىيثم ىدي

AA 2 81 85

8

عبد اللطيف والطالب

VA 10 42 92

9

أنس بوكديرة

AD 23 25 47

10

سعيد احلراز

AD 17 80 20

11

أنس ادلعوين

ZT 37 162

12

عادل لودي

W 33 99 06

13

ادلهدي حنال

AD 14 29 18

14

زكرايء فكري

WA 19 80 90

15

يونس فطاس

Z 58 05 65

16

ايسني بوخال

A 71 49 31

17

حكيم اوعال

X 22 27 51

18

رشيد خمتاري

HA 10 61 92

19

مروان ابحلاج

AD 25 46 93

20

عبد االاله عنرت

A 37 32 24

21

يوسف اخللوقي

AB 35 26 42

22

يونس دلكيمل

A 44 16 92

23

يوسف فياض

G 49 65 93

الالئحة اإلضافية
للمرتشحني ادلقبولني الجتياز مباراة التوظيف اخلاصة
ابدلساعدين التقنيني من الدرجة الثالثة ( السلم ) 6
ختصص ميكانيك السيارات أو إصالح مركبات السيارات

الرقم الرتتييب

االسم الكامل

رقم ب.و.ت

24

فيصل القندوسي

G 28 51 25

