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 (02) من الدرجة الثالثة  ينمتصرفقبولين و املدعوين الجتياز مباراة توظيف الئحة املترشحين امل

 بكلية االقتصاد و التدبير بني مالل

 Informatiqueتخصص: 

 11/09/2022دورة: 

 

 تعتبر هذه الالئحة بمثابة استدعاء الجتياز املباراة

 :ستجري املباراة وفق الجدولة التالية

 2022 رشتنب  11األحد  تاريخ املباراة

 ، املركب الجامعي امغيلة، بني ماللاالقتصاد و التدبيركلية  مكان املباراة

 ساعات( 3) : الساعة التاسعة صباحاالعام يكتابالاالختبار  :سـاعة الحضــور 

 ساعات( 3) زواال الواحدة: الساعة الخاصالكتابي االختبار 

 الئحة املدعوين

و النسب االسم  الرقم الترتيبي ر.ب.ت.و 
 D896100 1 حفصة لمدايب

 SH196206 2 صالح الدين صمود

 AA3038 3 فاطمة الزهراء اكنفر

 IC75948 4 محمد ابراهيم

 UC134134 5 ايوب ابومدان

 D896637 6 نهيلة كزماط

 H580478 7 زكريا الحالوي

 QA177220 8 ايوب عاطف

ان  EE657293 9 أسماء هيضر

 J531129 10 زكرياء لكدروري

 I755645 11 صوفية كوم  

ر القاري  W431985 12 أمي 

 A691205 13 حفصة داوديم

 Q316764 14 معاد باك  

 L604025 15 الخطاب   بثينة

 T268540 16 إيمان شكور

 M552971 17 أيوب بودفدفة

ر   IB252124 18 هبة اليمي 

 TA140930 19 أنس بن العرسي

 I746867 20 محسن حجار

 QA151424 21 حسناء بوطويل

 V236804 22 هدى عاشور
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 مالحظة:

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

 قبل موعد االختبارات.

 I694419 23 هشام دليل

 V351730 24 عبد الهادي امحروش

ر الضواوي  QB37526 25 محمد أمي 

اوي  IE47128 26 عثمان المي 

 EE815512 27 ابتسام شهي  

 QB40007 28 بن الشافع  ايوب

 IB248607 29 إيمان مهيد

 EE842924 30 إكرام سعيدي

 QB40559 31 يوسف المي  

 I743394 32 عصام هيلوع

 EE784549 33 معاد منضاش

 ZG153455 34 شيماء الرشدي

 UC136445 35 عبدالواحد عرفاوي

 IB210208 36 نبيل الكدري

ى الطالب   
 ZG159423 37 برسر

 EE646578 38 اسماء اوبال

 FL92991 39 اسامة تعل  

 CB329667 40 يوسف تبنعزيت

 IA189449 41 محمد الشباب   

 IC120896 42 ساعيد خالف

 BL155590 43 عبدالرحمان بوهي  

 HH19589 44 عل  بحار

  
 SH196860 45 محمد معدابر

 P349469 46 عبد الصمد بيا

 DA90638 47 اسامة غجداوي علوي

  
 CD651260 48 إلهام قرموبر

 Z581572 49 نورالدين المنصور

 X362167 50 ايوب الجوهاري

 DO9675 51 خديجة لمحمدى

 EA213904 52 عبدالرحيم طنان

 SH196728 53 أسامة الرضوان

 IC111314 54 شيماء سعدوي

 UA91652 55 حياة اخدي

ر بنحبيب  Y478628 56 امي 

 W442328 57 رضر محيح

 IC61671 58 محمد سكاك

 D902965 59 مهدي سوسان

 SH177130 60 محمد ولىم


