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 نتائج االختبار الكتابي ملباراة توظيف

 األولىمن الدرجة  مهندس دولة( 12) 

 بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير

 -2022نونبر  13 دورة -
 

 الئحة املترشحين املدعوين الجتياز االختبار الشفوي 

 الهيدرولوجياتخصص: 

االختبار الشفويمكان إجراء   رقم االمتحان اإلسم و اللقب ر ب ت و التاريخ الوقت 

 المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

 الكائن ب

مدينة العرفان شارع عالل الفاسي 

 الرباط

9 h 30  2022دجنبر  22الخميس 

PB309110  04 برعوز عبد الفتاح 

P340666  12 بوعزاوي إبتسام 

EE726184  14 بنيس فاتن 

GJ39887  19 بورس يوسف 

U194639  30  عبد العليسيفي 
 

 

افيةتخصص:   نظم املعلومات الجغر

االختبار الشفويمكان إجراء   رقم االمتحان اإلسم و اللقب ر ب ت و التاريخ الوقت 

 المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

 الكائن ب

مدينة العرفان شارع عالل 

 الفاسي الرباط

11 h 30  2022دجنبر  22الخميس 

QA178495  02 متوكل وسيمة 

JA173594  05 عبد هللا بودربال 

AE21896  08 أرحمات مريم 

UD12021  09 املداني إكرام 

LB181875  10 الغافقي منال 

KB157114  11 بنهدي مريم 

L597665  14 البقالي إنصاف 

R332680  15 بنعيس ى نزهى 

Z481664  16 نسرين  ترعاوي 

JK2084  17 ي لحسن املزار 

BK666359  19 الحمالوي مها 

GA217805  20 رحوب أميمة 

DJ34299  21 الشادلي نزار 

GB157948  25 عفوري أمال 
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 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
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افياتخصص:   الطبوغر

االختبار الشفويمكان إجراء   رقم االمتحان اإلسم و اللقب ر ب ت و التاريخ الوقت 

 المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

 الكائن ب

مدينة العرفان شارع عالل 

 الفاسي الرباط

9 h 30  2022دجنبر  23الجمعة 

AE269657  05 مبشور أسامة 

D887371  06 مخلوفي راوية 

AD266003  07 فروات أيمن 

FJ26414  08 فرشاش يوسف 

DA89420  12 البرهومي نبيل 

AD282620  15 أشكير حفصة 

 

 

 

 أعاله الحضور  ةئحلمترشحين الواردة أسماؤهم بالالاهذا اإلعالن بمثابة استدعاء، فعلى 

 .CINدقيقة قبل وقت االختبارمصحوبين ببطائق تعريفهم الوطنية  15إلى العنوان المذكور الجتياز االختبار الشفوي 
 


