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لرائسةا  

 

    

  

تخصص الثالثةمن الدرجة  تقنيمباراة توظيف  الجتيازالمدعوين  مترشحينالئحة ال  

( 61/61/2122دورة )  لفائدة رئاسة جامعة الحسن األول بسطات "المقاوالت رتدبي"   

 
 

بيالرقم الترتي اإلسم و النسب بطاقة التعريف   

JY36547 1 عبدالحكيم اوبوالريش 

AE142827 2 فؤاد وريس 

AE129397 3 سهام عياد 

QA171173 4 عبدالرزاق عسراوي 

RB19991 5 محمد اسويق 

OD37554 6 كمال اطنيفص 

MA111695 7 إبراهيم لعسيري 

WB177546 8 أيوب لحركشي 

W360846 9 محمد عربي 

BL88954 10 نجالء جلول 

M529329 11 وهيبة فدان 

W302419 12 نسرين اكتوب 

UA88401 13 عبد العزيز موش 

HA226578 14 سعيدة متقي 

W398219  15 إسوشامحمد 

QA179288 16 أميمة الصالحي 

EE287609 17 خالد سقريب 

EE581998 18 مهدي مالن 

W355389 19 كنزة زيالتي 

QA168736 20 فايزة شراكي 

W262932 21 نادية هبوب 

Q350752 22 احالم رداد 

Q358418 23 ايمان سليلي 

UA108930 24 مصطفى بوطوب 

W349166 25 مريم روشدي 

W360511 26 نبيلة شكراوي 

W420970 27 بسمة حلفي 
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JK22391 28 محمد ليعيشي 

BW14260 29 سارة باكريم 

PB243982 30 فاطمة الزهراء أوشيبي 

EE581593  31 الكوهنعثمان 

HA115159 32 لميا خلوفي 

W384553 33 غزالن نبيل 

W372822 34 نادية نبيل 

IA133964 35 حليمة منصوري 

SL13562 36 خديجة امزيل 

AE235430 37 ياسين ادحمو يوسف 

Q359328 38 سلمى دالي 

V296642 39 محمد بل أمين 

WB175145 40 هاجر مرسلي 

J453798 41 محمد بوشاما 

W332200 42 سفيان بوالطوان 

W414417 43 مريم بلفالح 

Q336048 44 مراد الصابري 
 
 

 

على الساعة  أكتوبر 61 األحديعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء الجتياز المباراة الكتابية ، يوم 

صباحا. لدى فعلى المرشحين الواردة أسماؤهم في هذه الالئحة الحضور قبل نصف ساعة من وقت  03:8

 االمتحان مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.
 

 بكلية العلوم القانونية و السياسية بسطات. (Amphi 3) 3المدرج المباراة ب تجرى

 

 المعامل المدة اإلختبار

موضوع عام يتناول مختلف المظاهر  االول3اإلختبار 

اإلقتصادية و اإلجتماعية و السياسية و اإلدارية على الصعيد 

 الوطني و الدولي يحرر وجوبا باللغة العربية.
 4 ( ساعات3ثالث )

 6 ( ساعات3ثالث ) يتعلق بالتخصص موضوع المباراة. اإلختبار الثاني3

 

 

 


