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 الئحة المترشحين المدعوين الجتياز

 االختبار الشفوي الخاص بمباراة توظيف 

22/09/2019متصرف من الدرجة الثالثة دورة   

  المجالية العمومي والتنمية التدبير : تخصص

 لفائدة الكلية المتعددة التخصصات اسفي

 

 رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب رقم االمتحان

1 ACHRAF ABOUDAOUYA EE126751 

3 AMINE CHEBBI MC210982 

6 KARIM ELMOUSTAFID JF53992 

11 HAMZA OUTFAROUIN EE579614 

12 SALMA EL GHIOUAN SH153789 

17 HAJAR SBIHI EE539527 

18 SOHAIB AFFAN EE437248 

 

 الشفوياالختبار  الجتيازھذه الالئحة ھي بمثابة استدعاء   مالحظة:

 الوطنية وكذا بملف ترشيحهم كما تمت اإلشارة الى   تعريفكمببطائق مصحوبين  يكونواأن  المرشحينالمرجو من               

 .ذألك في اإلعالن عن المباراة              

أكتوبر  8يوم الثالثاء  . مراكششارع عبد الكريم الخطابي  برئاسة جامعة القاضي عياض، الشفوييجرى االختبار 

   الثالثة زواال  على الساعة 2019
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 الئحة المترشحين المدعوين الجتياز

 الخاص بمباراة توظيف الشفوياالختبار 

 22/09/2019متصرف من الدرجة الثالثة دورة 

Education Musicale et Animation : تخصص 

 الصويرة للتكنولوجيالفائدة المدرسة العليا 

 

 رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب رقم االمتحان

1 ABDELOUAHAB BOUMRIFAG JB476133 

3 IMAD ESSAOUISSI N353593 

 

 الشفوياالختبار  الجتيازھذه الالئحة ھي بمثابة استدعاء   مالحظة:

 الوطنية وكذا بملف ترشيحهم كما تمت اإلشارة الى   تعريفكمببطائق مصحوبين  يكونواأن  المرشحينالمرجو من               

 ذألك في اإلعالن عن المباراة              

 

على  2019أكتوبر  4الجمعة يوم   .شارع عبد الكريم الخطابي مراكش برئاسة جامعة القاضي عياض، الشفوييجرى االختبار 

    صباحا والنصف التاسعة
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المدعوين الجتيازالئحة المترشحين   

الخاص بمباراة توظيف الشفوياالختبار   

22/09/2019متصرف من الدرجة الثالثة دورة   

Français : تخصص 

 لفائدة المدرسة العليا للتكنولوجيا الصويرة

 

 رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب رقم االمتحان

4 MOHAMMED OUBELLA N215377 

6 JAMAL TONTO JH11260 

8 YASSINE FARES I624421 

9 AHMED HRIRD JE275327 

10 MOUNIA FAHMI L501117 

13 MOHAMED HABIBALLAH EC18835 

15 SAID EL ARABY CD368390 

 

 الشفوياالختبار  الجتيازھذه الالئحة ھي بمثابة استدعاء   مالحظة:

 الوطنية وكذا بملف ترشيحهم كما تمت اإلشارة الى   تعريفكمببطائق مصحوبين  يكونواأن  المرشحينالمرجو من               

 ذألك في اإلعالن عن المباراة              

 

 

على  2019أكتوبر  4الجمعة يوم  شارع عبد الكريم الخطابي مراكش برئاسة جامعة القاضي عياض، الشفوييجرى االختبار 

    العاشرة صباحا
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الجتيازالئحة المترشحين المدعوين   

الخاص بمباراة توظيف الشفوي االختبار ا  

22/09/2019متصرف من الدرجة الثالثة دورة   

Droit privé : تخصص 

 لفائدة المركز الجامعي لقلعة السراغنة

 

 رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب رقم االمتحان

4   
 Y230695 ياسير الزيتون 

 P325888 عبدهللا بن طوطو 13

زيان ياسير   34  ID81771 

ي 42  JY32184 مولود لغفير

 G133487468 فاطمة اومادي 44

 EE456109 سفيان الفقير  46

65   
 EE102819 نزهة حسن 

 EE444103 مهدي لقال   66

 Y288708 عبد الجليل النجاري 76

 Y408961 خالد الشوي    خ 80

 PA112843 الحسير  ابريجا 98

 

 الشفوياالختبار  الجتيازالالئحة ھي بمثابة استدعاء  ھذه  مالحظة:

 الوطنية وكذا بملف ترشيحهم كما تمت اإلشارة الى   تعريفكمببطائق مصحوبين  يكونواأن  المرشحينالمرجو من               

 .ذألك في اإلعالن عن المباراة              

على  2019أكتوبر  8الثالثاء  ومي .مراكششارع عبد الكريم الخطابي  برئاسة جامعة القاضي عياض، الشفوييجرى االختبار 

    التاسعة صباحا الساعة
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 الئحة المترشحين المدعوين الجتياز

الخاص بمباراة توظيف الشفوي االختبار ا  

22/09/2019متصرف من الدرجة الثالثة دورة   

 االقتصاد والتدبير  : تخصص

بآسفي لفائدة كلية متعددة التخصصات  

 رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب رقم االمتحان

 EE592925 عبد الكريم الجرط   8

 HA134418 ياسير  الرصاك   44

 I647910 محمد الصبار 49

 Y329156 صوفية الحمادي 50

 Y397342 محمد ابراهيم كاينو 62

 HH117009 ليىل الحيان 72

 H495509 زكرياء فخري 102

 HH116552 كمالسلىم   131

ف حقيق 137  EA204919 أشر

 HH18738 مريم غوليىم   138

 IB233250 جمال الدين ندلوف 141

 HH61997 كوتر السقىل   152

 HH17985 خالد المناوي 160

 

 الشفوياالختبار  الجتيازھذه الالئحة ھي بمثابة استدعاء   مالحظة:

 الوطنية وكذا بملف ترشيحهم كما تمت اإلشارة الى   تعريفكمببطائق مصحوبين  يكونواأن  المرشحينالمرجو من               

 ذألك في اإلعالن عن المباراة              

على  2019أكتوبر  4الجمعة يوم  شارع عبد الكريم الخطابي مراكش برئاسة جامعة القاضي عياض، الشفوييجرى االختبار 

 الرابعة زواالالساعة 


