
 

 

 

 مواحئ املرتحشني امناحجني بطفة هنائية 

 همنديس ادلوةل من ادلرجة الأوىليف مباراة ثوظيف 

 

 1212مارس  12دورة 
 

 

 مالحظات هامة : 

امكفاءات( موزارة ل عداد امرتاب يخعني عىل امناحج بطفة هنائية أأن يخلدم مبارشة  ا ىل مديرية املوارد امبرشية وامشؤون املامية وامعامة )كسم املوارد امبرشية وحمنية  -

 : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامخعمري وال ساكن وس ياسة املدينة، اماكئنة بزاوية زهلة اجلوز وادلزي كطاع 

من شهادة املعادةل ندلبلوم املسمل من   وسخخانوسخخان من امبطاكة اموطنية نلخعريف مطادق علهيٌل، وسخخان من ادلبلوم املطلوب نلخوظيف مطادق علهيٌل،  -

من بطاكة امسوابق املسلمة مؤسسة أأجنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أأجنبية مطادق علهيٌل عند الاكتضاء،  وسخة من امخعريف امبنيك أأو ش يم ملغى، وسخة 

 أأشهر(، ضوراتن مشسيتان حديثتان. 3من طرف مطاحل ال دارة امعامة ملأمن اموطين أأو شهادة امسجل امعديل ) ل يلل اترخي  جسلميها  عن 

 امخخطص :  امطاكات املخجددة أأو امبيئة أأو امهندسة امكهرابئية أأو امهندسة امطناعية 

 امالحئة" أأ ":

 اترخي الامخحاق رمق  امبطاكة اموطنية نلخعريف الامس امشخيص وامعائًل رمق الامتحان

SL9312 27/21/1212 جاي جناة 072  

CD400463 27/21/1212 اوبعيدي دمحم  383  

D727318 27/21/1212 غنو اس ية 373  

 امالحئخان "ب" و "ج" : ل أأحد       

 لحئة الاهخظار :        

 رمق  امبطاكة اموطنية نلخعريف الامس امشخيص وامعائًل رمق الامتحان

 VM705 هرصي عبد احلكمي 319

 GK143109 ايت بن ادريس زايد  32

 MJ7641 جفر يوسف  332

 

 

 



 

 

 

 مواحئ املرتحشني امناحجني بطفة هنائية 

 يف مباراة ثوظيف همنديس ادلوةل من ادلرجة الأوىل

 

 1212مارس  12دورة 
 

 

 هامة : مالحظات 

امكفاءات( موزارة ل عداد امرتاب يخعني عىل امناحج بطفة هنائية أأن يخلدم مبارشة  ا ىل مديرية املوارد امبرشية وامشؤون املامية وامعامة )كسم املوارد امبرشية وحمنية  -

 ابمرابط : يح امرايض 21اموطين وامخعمري وال ساكن وس ياسة املدينة، اماكئنة بزاوية زهلة اجلوز وادلزي كطاع 

من شهادة املعادةل ندلبلوم املسمل من   وسخخانوسخخان من امبطاكة اموطنية نلخعريف مطادق علهيٌل، وسخخان من ادلبلوم املطلوب نلخوظيف مطادق علهيٌل،  -

ى، وسخة من بطاكة امسوابق املسلمة مؤسسة أأجنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أأجنبية مطادق علهيٌل عند الاكتضاء،  وسخة من امخعريف امبنيك أأو ش يم ملغ

 أأشهر(، ضوراتن مشسيتان حديثتان. 3من طرف مطاحل ال دارة امعامة ملأمن اموطين أأو شهادة امسجل امعديل ) ل يلل اترخي  جسلميها  عن 

 

 امخخطص :  امهندسة املدهية  

 امالحئة" أأ ":

 اترخي  الامخحاق نلخعريف رمق  امبطاكة اموطنية الامس امشخيص وامعائًل رمق الامتحان

R350682 27/21/1212 شاري يوسف  10  

 

 

 امالحئخان "ب" و "ج" : ل أأحد         

 لحئة الاهخظار :          

 

 رمق  امبطاكة اموطنية نلخعريف الامس امشخيص وامعائًل رمق الامتحان

 BE845637 مشاي ىجنو  38

 

 

 

 



 

 

 

 مواحئ املرتحشني امناحجني بطفة هنائية 

 يف مباراة ثوظيف همنديس ادلوةل من ادلرجة الأوىل

 

 1212مارس  12دورة 
 

 

 مالحظات هامة : 

امكفاءات( موزارة ل عداد امرتاب يخعني عىل امناحج بطفة هنائية أأن يخلدم مبارشة  ا ىل مديرية املوارد امبرشية وامشؤون املامية وامعامة )كسم املوارد امبرشية وحمنية  -

 : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامخعمري وال ساكن وس ياسة املدينة، اماكئنة بزاوية زهلة اجلوز وادلزي كطاع 

من شهادة املعادةل ندلبلوم املسمل من  وسخخانوسخخان من امبطاكة اموطنية نلخعريف مطادق علهيٌل، وسخخان من ادلبلوم املطلوب نلخوظيف مطادق علهيٌل،  -

من بطاكة امسوابق املسلمة مؤسسة أأجنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أأجنبية مطادق علهيٌل عند الاكتضاء،  وسخة من امخعريف امبنيك أأو ش يم ملغى، وسخة 

 أأشهر(، ضوراتن مشسيتان حديثتان. 3من طرف مطاحل ال دارة امعامة ملأمن اموطين أأو شهادة امسجل امعديل ) ل يلل اترخي  جسلميها  عن 

 

 امخخطص :  املعلوميات  

 امالحئة" أأ ":

 اترخي الامخحاق رمق  امبطاكة اموطنية نلخعريف الامس امشخيص وامعائًل رمق الامتحان

D723725 27/21/1212 اخلاطب محزة  21  

 

 امالحئخان "ب" و "ج" : ل أأحد        

 لحئة الاهخظار :         

 

 رمق  امبطاكة اموطنية نلخعريف الامس امشخيص وامعائًل رمق الامتحان

 CB217128 أأومعر حنان  09

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مواحئ املرتحشني امناحجني بطفة هنائية 

 مباراة ثوظيف همنديس ادلوةل من ادلرجة الأوىليف 

 

 1212مارس  12دورة 
 

 

 مالحظات هامة : 

امكفاءات( موزارة ل عداد امرتاب يخعني عىل امناحج بطفة هنائية أأن يخلدم مبارشة  ا ىل مديرية املوارد امبرشية وامشؤون املامية وامعامة )كسم املوارد امبرشية وحمنية  -

 : يح امرايض ابمرابط 21اموطين وامخعمري وال ساكن وس ياسة املدينة، اماكئنة بزاوية زهلة اجلوز وادلزي كطاع 

من شهادة املعادةل ندلبلوم املسمل من   وسخخانوسخخان من امبطاكة اموطنية نلخعريف مطادق علهيٌل، وسخخان من ادلبلوم املطلوب نلخوظيف مطادق علهيٌل،  -

من بطاكة امسوابق املسلمة مؤسسة أأجنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أأجنبية مطادق علهيٌل عند الاكتضاء،  وسخة من امخعريف امبنيك أأو ش يم ملغى، وسخة 

 أأشهر(، ضوراتن مشسيتان حديثتان. 3من طرف مطاحل ال دارة امعامة ملأمن اموطين أأو شهادة امسجل امعديل ) ل يلل اترخي  جسلميها  عن 

 

 (Recherche opérationnelleامخخطص :  ال حطاء أأو امبحث امعمليايت) 

 امالحئة" أأ ":

 اترخي الامخحاق رمق  امبطاكة اموطنية نلخعريف وامعائًلالامس امشخيص  رمق الامتحان

Z326406 27/21/1212 محيدو سعيد  13  

 

 امالحئخان "ب" و "ج" : ل أأحد      

 لحئة الاهخظار :        

 

 رمق  امبطاكة اموطنية نلخعريف الامس امشخيص وامعائًل رمق الامتحان

 D948198 امفريخ فاطمة امزهراء 20

 


