
 

                                    الـمغربيت  الـمملكت     

   وزارة الـــــداخـــليت    

 مكناس فاس  جهت واليت 

 مكناس التـــعم        

          كناسم  ت جماع       

  قسم المىارد البشريت     

       التدبير       صلحت م        

 النـــــــــــــــــــإع  

 اإلختباراث الشفىيت إجراء  حىل 

  7102عه سنت  

كافت املوظفين  الذًن اجخاسوا إلاخخباراث  مكناس إلى علم عت جمانهي رئيس ً 
أنهم مدعوون  إلجزاء  7107بزسم سنت  بنجاح الكخابيت  إلمخداهاث الكفاءة املهنيت

ت بمقز ملحقت إلاسماعيليت ابخداء  صباخا الخاسعتمن الساعت  إلاخخباراث الشفٍو
  خسب البرهامج الخالي : 

 7107دجنبر   76ًوم  -0

 ولوج درجت مدزر  الدرجت الثالثت -

 ألاولىولوج درجت مساعد جقني الدرجت  -

 ولوج درجت مساعد  جقني الدرجت الثاهيت -

 ولوج درجت مساعد إداري الدرجت الثاهيت -

   7710دجنبر  77ًوم  -7

 الثاهيت ولوج درجت مخصزف الدرجت  -

 ولوج مهندس الدولت الدرجت املمخاسة  -

 ألاولى ولوج درجت جقني الدرجت  -

 درجت جقني الدرجت الثاهيتولوج  -

 ولوج درجت مدزر الدرجت ألاولى -

 ولوج درجت مدزر الدرجت الثاهيت -

قص ىإلاعالن بمثابت اسخدعاء ،   هذا ٌعخبر   .موعد إلامخدان من حغيب عن  كل ٍو

 زئيس الجوقيع           

        

      



 

 الـمملكت الـمغزبيت    

             وسارة الــــــــــــــداخـــليــت    
      مكناس  فاس  والًت جهت

                          عـمالـــــــت مكناس    

 جماعت مكناس    

ت     قسم املوارد البشٍز

    الخدبير مصلحت      

 2017امخداهاث الكفاءة املهنيت بزسم سنت 

ت الئدت  املزشحين املقبولين إلجخياس إلامخداهاث الشفٍو

                       00ولوج درجت مخصزف  من الدرجت الثاهيت  : السلم -0
 الاسم الكامل رقم إلامخدان 

 فاطمة جماهد 5

 ةدر امنشاط 6

   00ولوج درجت  مهندس الدرجت املمخاسة  : السلم -7

 الاسم الكامل رقم إلامخدان 

 مي مصوكنمر 3

 هدى اغريب 4

  00ولوج درجت   جقني من  الدرجت ألاولى  : السلم -3

 الاسم الكامل رقم إلامخدان 

 مجَةل شالل 3

 أمحد الكريت 4

 جلَل ضفطف 7

 ملَكة امضَف 9

 عز ادلٍن ضفطف 10

 حِاة معزوز  12

 عبد الاهل الكوطي 13

 توفِق ضفطف 15

  الزئيس جوقيع          

 

 



 

  01ولوج درجت   جقني من  الدرجت  الثاهيت  : السلم -4

 الاسم الكامل رقم إلامخدان 

 محَد فاهمي 5

 شكِب امعبادًة 6

 حورًة اإلدٌريس 7

 فاطمة حبَب 10

 محمد احــرو 12

 معر حامكـي 13

 محمد ةوملِص 16

  9: السلم   الثالثت ولوج درجت جقني من  الدرجت  -5

 سم الكاملالا  رقم إلامخدان 

 مل حيرض أي مرحش   

   00: السلم   ألاولىولوج درجت    مدزر من  الدرجت  -6

 الاسم الكامل رقم إلامخدان 

 وفاء اتزي 2

 اندًة عٍززي 3

   01مدزر من  الدرجت  الثاهيت  : السلم ولوج درجت -7

 الاسم الكامل رقم إلامخدان 

 اةتسام احلايج 1

 طلحة فاطمة امزهراء   2

 

 جوقيع  الزئيس        

 

 

 

 

 



 

   9ولوج درجت مدزر من الدرجت الثالثت : السلم -8

 الاسم الكامل رقم إلامخدان 

 جمَدة األجراوي 2

 عبد امعٍزز امرشيق 3

 زكَة مفدي 6

    

  8السلم  :ولوج درجت مساعد  جقني من الدرجت  ألاولى  -9

 الكاملالاسم  رقم إلامخدان 

 محمد زروايل 1

 منري امعشويب 2

 حسن زروكـي 3

  7السلم   :ولوج درجت مساعد  جقني  من الدرجت  الثاهيت  -01

 الاسم الكامل رقم إلامخدان 

 خادل امس ندك  3

 

 جوقيع  الزئيس       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  7ولوج درجت مساعد إداري من الدرجت الثاهيت : السلم -00

 الاسم الكامل رقم إلامخدان 

 هعمية ابمحو 3

 مططفى حنيل 4

 عبد املاكل امبندكاوي 9

 أمحد ةنطامب 12

 عيل امتغالوي 13

 امسعدًة أةو امعباس 14

 عٍزز الاكريت 15

 مطَفة عنُبة 16

 عيل امعامثين 17

 رش َدة احلسـىن 20

 

  8: السلم  ألاولىولوج درجت مساعد إداري من الدرجت -07

ن رقم إلامخدا  الاسم الكامل 

 ال أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 

 جوقيع  الزئيس         

 


