
  

 
 

 

 الكتابي قــــائمة بأسماء املترشحين املقبولين الجتياز االختبار 

 التدبير املالي واملحاسبي تخصص لثانيةا الدرجةمن متصرف بــــاراة توظيف مل

 الثامنة صباحاعلى الساعة   للهندسة املعمارية ابلــــربـــــاط ابملدرسة الوطنية  2022دجنرب   10  السبتيوم 
 ستدعاءن بمثابة ال عهذا ال يعتبر 

 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية الســـم الكـــــامل رقم االمتحان

 OD55116 لطيف علية  1

 V335802 عسولي خولة  2

 J523879 طاسين خديجة  3

 AE263904 الشاتي مريم  4

 EE602724 حلباس حنان  5

 EE842684 جران حسام  6

 M592101 كناني وفاء  7

 AA79620 بوبنان بثينة  8

 GI1197 مهداوي فاطمة الزهراءال 9

 AD295473 الحنصالي هدى  10

 GK133017 بيل سكينة  11

 AA65264 سني عبير  12

 U180978 عزوزي خولة   13

 BW341 صبيري كوثر  14

 AD289096 غازي نورة  15

 G719706 ساهيل هاجر  16

 JD78550 بن سعيد فاطمة 17

 GI1 بوحسينة فاطمة  18

 JE308931 نس أي عيالرب 19

 AE132256 ارسالن كنزة  20

 AE125870 الحمدي ايمان  21

 AE258186 ايرومن ياسين  22

 GK150910 فاتحي هدى  23

 M611768 عشور ايمن  24

25 

 

 G729366 باعدي وصال 

 W420451 سكوري أمين  26

 W425548 بلوسطاني فاطمة الزهراء 27

 ة املغربية اململك

 والصناعة التقليديةوزارة السياحة  

 والتضامني واالقتصاد االجتماعي  

  odco@odco.gov.maلكتروني البريد اال  0537  -77-10-05كس : ، الفا 0537-77-10-33، الرباط الهاتف : 1297، زنقة ضاية عوة اكدال ص.ب 13



  

 

نصف ساعة قبل  ،2022دجنبر  10ه الحضور يوم أعل  ةالقائمهم في ئأسماعن السادة املعلن لرجاء من السيدات و ا

جتياز مصحوبين ببطاقة تعريفهم الوطنية وذلك ل  ملدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباطإلى ا ،متحاناتموعد ال 

املالي دبير التتخصص في  (11السلم )لثانية متصرف من الدرجة ا بمباراة التوظيف في إطارلختبارات الكتابية الخاصة ا

  .واملحاسبي
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية املــالســـم الكـــ رقم االمتحان

 BE901763 رياضي نرجس  28

 CD 378731 علوي مريم  29

 A394458 الزرزاري هاجر  30

 AE164985 الركاكنة ياسين  31

 M591267 ابن خالد البلغيتي أسماء  32

 AE124638 الحيمر هناء  33

 AE31772 الزهراءسعديين فاطمة  34

 AA92473 رضى جهاد  35

 GJ54934 جي سلمىركال 36

 A379136 عزيزي جعفر  37

 LF53208 بودرة سفيان  38

 M607739 جبري عماد  39

 AE 175448 طاهر شيماء  40

 F582440 محجوب ايمان  41

 G669595 حمضي شيماء  42

 G705056 اوي فاطمة الزهراء رالعم 43

 AA81672 الراشد حفصة 44

 X359367 بياضي سناء 45
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 الكتابي  قــــائمة بأسماء املترشحين املقبولين الجتياز االختبار 

 شاط التجاري التسويق والن في نيةالثامن الدرجة متصرف  بــــاراة توظيف  مل

 الثامنة صباحاعلى الساعة   للهندسة املعمارية ابلــــربـــــاط ابملدرسة الوطنية  2022دجنرب   10  السبتيوم 
 ستدعاء ن بمثابة اهذا اإلعل يعتبر 

 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية اإلســـم الكـــــامل  رقم االمتحان 

 D894647 محمد حجيمي  1

 CD 525313 العمراني محمد أمين  2

 W431167 شيماء نكيل  3

 G675411 صورية رشيدي  4

 Q321378 عبد القادر قشيري  5

 W316430 بهالوي عفراء  6

 LA154335 رضى الرافعي 7

 JB468915 ير يحياني نم 8

 BB123141 زينب لحرور  9

 Q303522 عبد الحكيم وخويا  10

 J413331 وفاء بوعشرة  11

 AA86833 هبة العوفير  12

 GN216508 يوسف رزكاوي  13

 JE289462 فيصل زعري  14

 Z619750 المرزوكي منال  15

 AA55239 راوية أعريب  16

 M600775 شيماء زايدي  17

 G555596 زينب بوسيف  18

 PB249153 وليد خطابي  19

 G622613 هاجر المكاوي  20

 CD642478 أسماء لبان  21

 AA30529 سكينة عدنان  22

 F585851 خولة الجبلي  23

 AE28403 سلمى ربابي  24

25 

 

 G690170 سارة العمراوي 

 I624188 رجاء الراضي 26

 BL141079 سكينة أيت موالي  27

 ة املغربية اململك

 والصناعة التقليديةوزارة السياحة  

 والتضامني واالقتصاد االجتماعي  
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و ا السيدات  من  املعلن  لرجاء  في  ئأسماعن  السادة  الحضور أعل   ةالقائمهم  قبل    ،2022دجنبر    10يوم    ه  ساعة  نصف 

ال  ا  ،متحاناتموعد  بالرباط إلى  املعمارية  للهندسة  الوطنية  ل   ملدرسة  وذلك  الوطنية  تعريفهم  ببطاقة  جتياز  مصحوبين 

الخاصة  ا الكتابية  إطار  لختبارات  في  التوظيف  الثانية  بمباراة  الدرجة  من  التسويق  تخصص  في    (11السلم  )متصرف 

   ط التجاري.والنشا
 

 

 

 

 

 

 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رقم بطاقة التعريف الوطنية ـم الكـــــامل ســاإل  رقم االمتحان 

 AB275355 جهان فارس  28

 SH144483 محسن عنفود  29

 HH64450 أمينة السقاط  30

 DC35448 أيوب العبدالوي  31

 CD480583 سكينة خطاب  32

 G721830 أسماء الحيمر 33
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