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 الثالثة الدرجة واحد من تقنيمباراة توظيف  الجتيازالمرشحين المقبولين  الئحة

  :  Comptabilité-Commerce تخصص

  8102 ابريل  08 دورة

 المباراة  الجتيازبمثابة استدعاء  الالئحةتعتبر هذه 

 عبد شارع  ،التطبيقية للعلوم الوطنيةرسة  بالمد 8102 ابريل  08يوم :  إجراء المباراةتاريخ ومقر 

 .صباحاوالنصف من الساعة الثامنة   وذلك ابتداء مراكش الخطابي الكريم

 الخاصالكتابي  االختبار الجتياز صباحاوالنصف الساعة الثامنة :  االلتحاقســـــــــاعة 

   العام  الكتابي االختبار الجتيازالساعة الثانية بعد الزوال                              

 الرقم رقم البطاقة الوطنية  االسم والنسب

 EE784226 1 الورنازي سلمى

 SH172201 2 فتيحة انضام

 SH146429 3 نورالدين إقلي

 UB73282 4 عزيز باوهام

 EA134654 5 هشام الطاهري

 G684667 6 عربيإلهام 

 EE554974 7 صالح الدين السعيدي

 AD154923 8 سارة البكايري

 IB207690 9 بدر بكنان

 EE522147 10 عبد الصمد المباركي

 EE605504 11 ابتهاج مربي

 EE632344 12 سعاد بنعلية

 BH491975 13 دايم حنان

 HH61968 14 عصام ابوحفص

 EE395005 15 فاطمة الزهراء أبوالعباس

 CD470670 16 ايمان طعاط

 Z481715 17 دليلة حياتي

 IA140985 18 واسمة العالم

 FJ21858 19 عبير زعزوعي

 Q298306 20 مهدي سالم

 H705367 21 عبدالغني منصوري

 EE464162 22 أنس الكرادسي

 EE792068 23 النميريش هدى

 N374493 24 محمود بوفنزي
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 EE521027 25 مريمة اجدوي

 EE631022 26 نهيلة بعنو

 H697248 27 أمين ناصف

 EE467558 28 عدنان الرحموني

 29 2927410266 أمين لغاللي

 EE563233 30 دنيا الجكاني

 EE499379 31 فاطمة الزهراء جدا

 HH56969 32 يونس مخاض

 D831140 33 ايوب النالي

 I700383 34 شيماء فزنة

 UB83327 35 سكينة اومزراي

 HH67241 36 امينة زيكر

 EE530960 37 عبدالصمد فارس

 H580763 38 الهام قلوشي

 Q301311 39 دمحم أمين بكاشي

 AE96116 40 آسية الزهوري

 EA207723 41 مريم اوكي

 JD46635 42 علي الميكيز

 EE549070 43 فاطمة الزهراء ايت فقير احماد

 P289448 44 دمحم باعال

 EA194783 45 كرم النعيمي

 46 26983071 رشيد أرتيبي

 EE499443 47 سفيان الغزالي

 HH103487 48 الضامن مريم

 T245477 49 اسماعيل الساجع

 HH113735 50 ماجدة بلقائد

 BB81581 51 يحيى بابا

 F377303 52 فؤاد بولحروزي

 J502192 53 حنان اخراز

 H582424 54 لبنى السمكالي

 HH159723 55 مليكة حنكوس

 EE592676 56 ميمونة العديلي

 JB411564 57 دمحم فاتح

 HH50430 58 دمحم أمين غندوري

 EE537061 59 جميلة جنجاد

 U175624 60 خالد عقا
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 HA175685 61 دمحم امين غفران

 EE722579 62 أسامة البليزي

 G559740 63 يوسف مقوري

 EA125535 64 إدريس تمضال

 AA19771 65 أيوب النبالوي

 HH108554 66 أيوب لبزوزي

 HH2567 67 بوحفيظ إسماعيل

 EE71850 68 عبد الواحد العميرات

 VA135309 69 حفصة بوخريصي

 BJ410540 70 خديجة أعراب

 HH159098 71 زينب فروخ

 X374673 72 صالح الدين بومدين

 QA157444 73 معاد بصراوي

 AE171913 74 ليلى امجاهد

 T268359 75 هاشميسهام 

 JC493513 76 ليلى كجان

 HH113372 77 صوفيا الرواس

 HH163003 78 مريم بوحسينة

 

 ضرورة االدالء ببطاقة التعريف الوطنية -:  مالحظة

 ممنوع استعمال الهاتف النقال -

 

 

 


