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 ( من الدرجة الثالثة01قبولين و املدعوين الجتياز مباراة توظيف تقني واحد )الئحة املترشحين امل

 بكلية االقتصاد و التدبير بني مالل

 Développement Informatiqueتخصص: 

 21/11/2021دورة: 

 

 الالئحة بمثابة استدعاء الجتياز املباراةتعتبر هذه 

 :ستجري املباراة وفق الجدولة التالية

 2021نونبر 21 تاريخ املباراة

 ، املركب الجامعي امغيلة، بني ماللاالقتصاد و التدبيركلية  مكان املباراة

 االختبار الكتابي األول: الساعة التاسعة صباحا :سـاعة الحضــور 

 زواال الواحدةاالختبار الكتابي الثاني: الساعة 

 الئحة املدعوين

و النسب االسم  الرقم الترتيبي ر.ب.ت.و 
 AE182399 1 شادي الفتح

 JC557199 2 مراد الفاتح

 IC132879 3 عادل زبيو

 CD640431 4 يوسف الوال  

 IB174577 5 محمد حنيوي

ن الخاضي    CB292208 6 عبدالحني 

 ZG137230 7 بالل العرساوي

 QA151424 8 حسناء بوطويل

 Z468097 9 حمزة العامري

 EE777729 10 مريم مصباح

 U139471 11 اسماعيل االدريس  

 D896100 12 حفصة لمدايب

 IE31537 13 رشيد التونس  

 AS6067 14 الرايس  بالل

 IA99064 15 عبد الواحد حاج   

 DN39922 16 عثمان أودريا

 EE573451 17 يوسف محمود امنداش

  
 Q250950 18 المهدي خربوش 

 I731523 19 عبدالرحيم ادالمودن

و  عي 
 IA175678 20 المصطفن

 CD790766 21 فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء

 P290296 22 كمال عسل  
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 مالحظة:

  ساعة يتعين على املترشحين الحضور إلى مقر املباراة مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف نصف

 قبل موعد االختبارات.

  19احترام التدابير االحترازية للحد من وباء كوفيد  

   

ن   I697785 23 مريم يسي 

 CD685529 24 محمد اللب   

 IB220212 25 عبدالرحمن لبيب   

 QB38634 26 ندير كوثر

 IC112654 27 شيبل  شيماء

 ID50728 28 سومية اشويك  

ن   I692825 29 هاجر حني 

  
 CD387690 30 أنس الحسبن

 IC81441 31 يونس ايت ابراهيم

 I734673 32 عبد الواحد كورو

  
 IB222258 33 عبد الهادي الرخوجن

ن رمضان  ID93515 34 أمي 

ن بنيوسف  IA178906 35 ياسمي 

 IB213290 36 عماد راشيدي

  
ن
ف شتوان  F579856 37 أش 

  
ن
 IB225390 38 مريم معيان

 I700405 39 سكينة قب  

 JB453896 40 سعيد موال

 ID70313 41 الحبيب رياض

 EE948779 42 محمد واريمزكان

  
ن امحارش   F384241 43 ياسي 

 SH175007 44 اسماعيل النائم

 M592344 45 وهيبة مؤكد

 IA151418 46 لحسن فرتاج  

 I721692 47 فاطمة الزهراء فارس

  
 I734420 48 فدوى دندونن

  
ن
 U189343 49 هشام الحناف


