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الكتابي لمباراة توظيف    االختبار  الجتياز  المدعوينرشحين  تالئحة بأسمــاء الم
 2020غشت   23دورة   –  الثانيةمن الدرجة    متصرف

 االقتصاد و التدبيرالتخصص : 

 تاري    خ إجراء المباراة مقر إجراء المباراةتوقيت و  المعامل المدة االختبار الكتاب   

ختلف ميتعلق ب كتابي عام : اختبار

القضايا القانونية أو االقتصادية أو التدبيرية 

 أو العلمية. اإلنسانيةأو االجتماعية أو 
 (03) ثالث

 ساعات
02 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتماعية بوجدة

 7مدرج 

صباحا (09)من الساعة التاسعة 

 زواال(12) الثانية عشرة إلى الساعة
 2020غشت  23االحد 

يتعلق بمجال  كتابي خاص : اختبار

املعنية أو بالتخصصات  اإلدارةاختصاصات 

ة أو باملهام أو الوظائف املطلوب املطلوب

 شغلها.

 (03) ثالث

 ساعات
03 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتماعية بوجدة

 7مدرج 

 بعد الزوال(14)الثانية من الساعة 

 مساءا (17)الخامسة  إلى الساعة

رشحين الحضور إلى مقر االمتحان نصف ساعة قبل تتعين على امليالجتياز املباراة، وبه  استدعاءبمثابة  اإلعالنعتبر هذا ي *مالحظة :

للتعريف، وملتزمين بالتدابير االحترازية الوطنية بطاقة الالكتابيين)أنظر الجدول أعاله( مصحوبين ب املوعد املحدد الجتياز االختبارين

 فية الحالية.التي تخص الظر 

 

تيب     االسم و النسب رقم البطاقة الوطنية للتعريف الرقم التر

1 L532300 مروة بوخريط 

2 F434288  محمد بلحضري 

3 CB237755 الياس صابر 

4 FB102792  رشيد يحياوي 

5 FB104897 يوسف رشدي 

6 FA148202 صفاء الدين بالعادل 

7 S710706 زينب الكردي 

8 FA160040 ياسمين مارصو 

9 F417801 نسرين بوغريبة 
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تيب     االسم و النسب رقم البطاقة الوطنية للتعريف الرقم التر

10 CB286167 محمد امشيش 

11 S711832  حمزة الزغاوي 

12 F417798 لؤي بنعبو 

13 FC51962 عمر راجي 

14 R254687  محمد الغلبزوري 

15 FA127814 محمد الراشدي 

16 F415563 أسماء بغدادي 

17 F546935  اكرام بوحسون 

18 F408934 وردة بلعريبي 

19 ZT184575 رجاء جناتي ادريس ي 

20 F427966 عدنان البوشيخ 

21 F573684 أيوب السعيدي 

22 F735555 سلمى قناني 

23 F415512  إيمان شاوي 

24 F566787 هاجر القرطوبي 

25 R328452 رجاء اكويزة 

26 F440708 ايمان بولويز 

27 CD620280 هاجر العنصر 

28 F573522  فرح املونور 

29 F543803 أميمة جابر 

30 F423964  حافظ بوامرارن 

31 FA149623 سهيلة الشكراني 

32 F633745 محمد رعد 

33 F569027 مريم بلحساني 

34 R354264 محمد رض ى أزرق 

35 F415871 غزالن أعراب 

36 FL73853  يـونس منصـور 

37 FJ21717 احالم املهدي 

38 F436071  إبتهال مهداوي 

39 F535679 بشرى أشلحي 
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تيب     االسم و النسب رقم البطاقة الوطنية للتعريف الرقم التر

40 FL72801 عبد الجبار العباس ي 

41 F549661 نضال الهادف 

42 F568155 عبد الرحيم البوزيدي 

43 FH47916 علي بالوالي 

44 DA73020  هند توغزاوي 

45 PA143561 لحسن فاقير 

46 F636349 وفاء الستوتي 

47 S677584 امين العبشيتي 

48 UD1449 حمزة مسعودي 

49 S732728 الطاوس وسام 

50 F635846 ايمان بلمير 

51 F429787 أمين بوفادي 

52 F419747 إسراء بنتاهلة 

 

 


