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المغربية المملكة

اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة

العامة الكتابة

والتعاون اإلدارية الشؤون مديرية

البشرية الموارد قسم

واإلمتحانات المباريات مصلحة

 على 2017 أكتوبر 23االثنين 

الساعة الثانية بعد الزوال
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الساعة الثانية بعد الزوال

 متصرفا من الدرجة الثانية 44الالئحة النهائية للمترشحين املقبولين الجتياز االختبار الشفوي ملباراة توظيف 

 -2017 أكتوبر 01دورة  -

رقم البطاقة الوطنيةاإلسم الكامل
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