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 2017متحانات الكفاءة المھنیة برسم سنة إل
 
 

                       11ولوج درجة متصرف  من الدرجة الثانیة  : السلم -1
 االسم الكامل رقم اإلمتحان 

 بدر النشاط   06
   11ولوج درجة  مھندس الدرجة الممتازة  : السلم -2

ن رقم اإلمتحا  االسم الكامل 
 وكنصممريم  03
 ھدى اغربي 04

  11ولوج درجة   تقني من  الدرجة األولى  : السلم -3
 االسم الكامل رقم اإلمتحان 

 أحمد الكرتي 4
 جلیل صفصف 7

 عز الدین صفصف 10
        
 

   توقیع  الرئیس  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

  10ولوج درجة   تقني من  الدرجة  الثانیة  : السلم -4
م اإلمتحان رق  االسم الكامل 

 شكیب العبادية 6
 فاطمة حبیب 10
 عمر حاكمـي 13
 حمید فاھیم 5

                       9ولوج درجة   تقني من  الدرجة  الثالثة  : السلم -5

 االسم الكامل رقم اإلمتحان 
  في ھذه الدرجة أي موظف   رشحتلم ي 

   11: السلم   لى األوولوج درجة محرر من  الدرجة  -6
 االسم الكامل رقم اإلمتحان 

 وفاء تازي 2
   10ولوج درجة    محرر من  الدرجة  الثانیة  : السلم -7

 االسم الكامل رقم اإلمتحان 
 حاجيابتسام  1

   9ولوج درجة محرر من الدرجة الثالثة : السلم -8
 االسم الكامل رقم اإلمتحان 

 مجیدة األجراوي 2
 عبد العزيز الشرقي	3

        
   توقیع  الرئیس  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
  8السلم  :ولوج درجة مساعد  تقني من الدرجة  األولى  -9

 االسم الكامل رقم اإلمتحان 
 منیر العشوبي 2

  7السلم   :ولوج درجة مساعد  تقني  من الدرجة  الثانیة  -10
 االسم الكامل رقم اإلمتحان 

 خالد السندك  3
  8: السلم  األولىولوج درجة مساعد إداري من الدرجة -11

 االسم الكامل رقم اإلمتحان 
 ال أحـــــــــــــــــــــد

  7ولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانیة : السلم -12
 االسم الكامل رقم اإلمتحان 

 عبد المالك البندقاوي 9
 لطیفة عنیبة 16
 عزيز الكارتي 15
 أبو العباس السعدية 14
 رشیدة الحسـنى 20
 أحمد بنطالب 12
 علي العثماني 17
 مصطفى نحلي 4
        

 
   توقیع  الرئیس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  11:  السلم   متصرف وزارة الداخلیة ولوج درجة -13
 االسم الكامل رقم اإلمتحان 

 إدريس الرواح 18
 رجاء نديري	4
 حنان اودكو 	21
 مريم الخطابي	5
 مة أشبیبرح 8

 
  11:  السلم   ممرض مجاز من الدولة الدرجة الممتازةولوج درجة  -14

 االسم الكامل رقم اإلمتحان 
 سمیر كلمي  1

 
 

   توقیع  الرئیس         
 


