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 الثانيةمن الدرجة واحد  متصرفمباراة توظيف  الجتيازالمرشحين المقبولين  الئحة

 Audit et Contrôle de Gestion  تخصص

  8112مارس   11 دورة

 المباراة  الجتيازبمثابة استدعاء  الالئحةتعتبر هذه 

 وذلك ابتداء  مراكش السماللية العلومبكلية  8112 مارس 11 االحديوم :  ومقر إجراء المباراةتاريخ 

 .من الساعة الثامنة صباحا                                     

 الخاصالكتابي  االختبار الجتياز الساعة الثامنة صباحا        :  االلتحاقســـــــــاعة 

 العام  الكتابي االختبار الجتيازالساعة الثانية بعد الزوال                                    

 الرقم الترتيبي رقم البطاقة الوطنية االسم و النسب

 I689098 1 دمحم علي رابع

 EE326736 2 سفيان بوست

 J435257 3 ابراهيم مزار

 I686008 4 مروان اللطيمي

 JM45113 5 مليكة شكري

 JK14533 6 نورالدين العمري

 CD315865 7 سلمى نسيم

 JB474005 8 امل المجدوبي

 J492209 9 صوفيا صوفيا أعنيبر

 JB465078 10 عزيزة أدردور

 JM43352 11 عبد الرحيم اخراز

 JB450290 12 الحسن السجيد

 JE283563 13 حسن فودان

 JB474500 14 خديجة أمالس

 JA151615 15 دمحم ازكاك

 EA176297 16 دمحم اوجامع

 EE530689 17 أسماء كمال

 M523448 18 شيماء قنينة

 J497185 19 حياة الراجي

 EE580771 20 حمزة هيجان

 HH56796 21 كلثوم العزمي

 JE279261 22 داز صالح

 JE285238 23 كلثومة مفضال

 I711132 24 ياسين معروفي

 H513651 25 فاطمة الزهراء النديري

 JM14998 26 مريم السطيلي

 BK606459 27 عثمان الحماني

 H641744 28 زينب بنهيمة

 EE453958 29 منال معروف

 EE542295 30 نور الهدى العفاز
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 EE471219 31 أمينة فضلي

 EE482943 32 سكينة اكشريد

 D829419 33 خديجة الغيس

 CD373483 34 أحمد البرنوصي

 G649263 35 هالة بناني

 JE285198 36 ايمان ابونهر

 DO21861 37 بدر قابو

 HH55429 38 دمحم عبد الجبار الدريوشي

 EE606039 39 عائشة الحدراوي

 J428326 40 دمحم بن سي علي

 FE16236 41 سناء إبدسن

 HH158451 42 فردوس البيحي

 BB113655 43 أسماء وسيف

 JA55601 44 إلهام عقاوي

 BE869184 45 عزيزة الدهبي

 G627240 46 مروى باغا

 Q309909 47 رضا المودان

 I688190 48 إبراهيم بني العباسي

 JB481345 49 أميمة خلواني

 EB175026 50 وصال العباسي

 JA144579 51 ايوب بنعلي

 GA187647 52 ليلى بنجدا

 EE496951 53 إكرام بناني ابانة

 FL77421 54 يوسف بوخريص

 EE515169 55 لخزاميعثمان 

 JE276644 56 مريم بوشويحا

 Q293799 57 دمحم االدريسي اليونسي

 N357912 58 حكيمة منير

 I694682 59 عمر غالب

 JM45510 60 عبدالرحيم الكراح

 BJ419312 61 زاهرة الخدمي

 BE863701 62 هديل الوالي

 Q308664 63 هشام بديل

 J485940 64 مصطفى بينضككن

 JE 285822 65 احلمي عبد الصمد

 

 ضرورة االدالء ببطاقة التعريف الوطنية -:  مالحظة

 ممنوع استعمال الهاتف النقال -

 

  



 المملكة المغربية 

 مراكش -جامعة القاضي عياض 

 الرئاسة

 

 

 

 رئاسة حامعة القاضي عياض
 0524434494: فاكس  0524434813/14:  مراكش الهاتف  511: ب.ص الكريم الخطابيشارع عبد 

 www.ucam.ac.ma: الموقع اإللكتروني  presidence@ucam.ac.ma:  البريد اإللكتروني

  من الدرجة الثانيةواحد متصرف مباراة توظيف  الجتيازالمرشحين المقبولين  الئحة 

    Marketing Communication تخصص

 (والتسيير مراكشالمدرسة الوطنية للتجارة  لفائدة)

  8112مارس   11 دورة

 المباراة  الجتيازبمثابة استدعاء  الالئحةتعتبر هذه 

 وذلك ابتداء  مراكش السماللية العلومبكلية  8112 مارس 11 االحديوم :  تاريخ ومقر إجراء المباراة

 .من الساعة الثامنة صباحا                                     

 الخاصالكتابي  االختبار الجتياز الساعة الثامنة صباحا:  االلتحاقســـــــــاعة 

 العام  الكتابي االختبار الجتيازالساعة الثانية بعد الزوال                                   

 

 الرقم رقم البطاقة الوطنية  االسم والنسب

 Z469463 1 فاطمة الزهراء انظام

 DA79670 2 رشيد أغبال

 JB436278 3 باحموشحسناء 

 EE530636 4 دمحم لقريفي

 DA79225 5 نيعمة ماداني علوي

 CB285665 6 سارة بوشارب

 EE561558 7 مجدولين البرهومي

 N382750 8 سكينة الترموشي

 EE510190 9 نسرين لحبابي

 U165731 10 سارى صواك

 BH366608 11 أسماء حنان

 AE78856 12 يسرى الهاللي

 EE539190 13 بنحمونسرين 

 JB452952 14 عائشة سيمون

 FH48783 15 دمحم كلوطي

 JC478158 16 أسماء أومالك

 EE507476 17 عبدالحق الغفاري بنكيران

 JA149894 18 حسناء اغيسي

 AE32208 19 أسماء لمين

 CD425357 20 مهدي علوي بلغيتي

 J468153 21 حنان اقديم

 AE100542 22 سارة إضرضار

 EE481619 23 فاطمة الزهراء خوياعمي

 A740481 24 كوثر حكشي

 J448995 25 الحسين بوشدي

 JM7456 26 دمحم ابال

 X354530 27 دمحم الذهبي

 AB540045 28 مها بن دحمان

 FB76620 29 سيف الدين الخمسي

 P275343 30 السعيد أيت به
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 AE100593 31 كوثر مسافر

 J440475 32 ابراهيم الزيو

 A392752 33 وفاء حادر

 EE499812 34 هند الساتي

 N297603 35 منكيط خديجة

 M517193 36 دمحم أيوب القلعي

 MA121218 37 زينب فؤاد

 Q297826 38 حمزة دونية

 EE529481 39 لطيفة بوليل

 CB278361 40 سارة غميرو

 BH378766 41 مريم ربيح

 EE430872 42 أسماء التيوبي

 A691450 43 حمزة لشهب

 M520774 44 فاطمة الزهراء جريفي

 J460217 45 فاطمة الزهراء الناجي

 EE353782 46 سليم السماللي

 A440290 47 حمزة بابا

 BK350814 48 هشام بلغزالي

 JB476245 49 رشيد أسكو

 D746887 50 رجاء الكون

 BJ405976 51 صفاء ورغيني

 J471516 52 معاذ بنزهرة

 JC460342 53 أزكورسناء 

 UB81340 54 عثمان بلغريسي

 D647715 55 كريمة اسالمتي

 K505878 56 رشيد العروسي العالمي

 JT12853 57 حسناء إدعبو

 DO20442 58 خديجة شباح العراب

 EE273875 59 وصال أشهبون

 BJ423853 60 كنزة ايت الصديق

 J455893 61 يوسف دخوش

 EE458745 62 باسم السماني

 GA163364 63 منصف واللة

 J478172 64 فاطمة الزهراء فاكر

 TA130523 65 المهدي اللحياني

 GA176004 66 عبد الكريم الحجوي

 AE100964 67 رجاء لعكيلي

 Y408002 68 نهلة ايت لعميم

 EE471711 69 غيتة خالل

 M 517193 70 القلعي دمحم ايوب

 JB 452952 71 سيمون عائشة

 BJ 423853 72 ايت الصديقكنزة 

 
 ضرورة االدالء ببطاقة التعريف الوطنية -:  مالحظة

 ممنوع استعمال الهاتف النقال -
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 من الدرجة الثانية واحد متصرفمباراة توظيف  الجتيازالمرشحين المقبولين  الئحة

    Marketing Communication تخصص

 (مراكشكلية العلوم السماللية  لفائدة)

  8112مارس  11 دورة

 المباراة  الجتيازبمثابة استدعاء  الالئحةتعتبر هذه 

 وذلك ابتداء  مراكش السماللية العلومبكلية  8112 مارس 11 االحديوم :  تاريخ ومقر إجراء المباراة

 .من الساعة الثامنة صباحا                                     

 الخاصالكتابي  االختبار الجتياز الثامنة صباحاالساعة       :  االلتحاقســـــــــاعة 

 العام  الكتابي االختبار الجتيازالساعة الثانية بعد الزوال                                   

 الرقم الترتيبي رقم البطاقة الوطنية االسم و النسب

 BH366608 1 أسماء حنان

 EE530636 2 دمحم لقريفي

 DA79225 3 نيعمة ماداني علوي

 CB285665 4 سارة بوشارب

 EE561558 5 مجدولين البرهومي

 N382750 6 سكينة الترموشي

 EE510190 7 نسرين لحبابي

 U165731 8 سارى صواك

 BK349550 9 لبنى بن عزيز

 JB436278 10 حسناء باحموش

 AE78856 11 يسرى الهاللي

 EE539190 12 نسرين بنحمو

 JB452952 13 عائشة سيمون

 EE507476 14 عبدالحق الغفاري بنكيران

 JA149894 15 حسناء اغيسي

 A740953 16 شامة المومي

 D734221 17 يونس إاللة

 FB76620 18 سيف الدين الخمسي

 J468153 19 حنان اقديم

 AE100542 02 سارة إضرضار

 EE480474 02 سناء هللا اميزميز

 EE481619 00 فاطمة الزهراء خوياعمي

 A740481 02 كوثر حكشي

 J448995 02 الحسين بوشدي

 JM7456 05 دمحم ابال

 X354530 06 دمحم الذهبي

 AE15002 07 جواد سبابو

 CD425357 08 مهدي علوي بلغيتي
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 P275343 09 السعيد أيت به

 AE100593 22 كوثر مسافر

 J440475 22 ابراهيم الزيو

 A392752 20 وفاء حادر

 EE499812 22 هند الساتي

 N297603 22 منكيط خديجة

 AB540045 25 مهة بندحمان

 M517193 26 دمحم أيوب القلعي

 CB278361 27 سارة غميرو

 MA121218 28 زينب فؤاد

 Q297826 29 حمزة دونية

 D746887 22 رجاء الكون

 BH378766 22 مريم ربيح

 EE430872 20 أسماء التيوبي

 A691450 22 حمزة لشهب

 J460217 22 فاطمة الزهراء الناجي

 EE353782 25 سليم السماللي

 A440290 26 بابا حمزة

 JB476245 27 رشيد أسكو

 EE529481 28 لطيفة بوليل

 JC460342 29 سناء أزكور

 UB81340 52 عثمان بلغريسي

 K505878 52 رشيد العروسي العالمي

 JT12853 50 حسناء إدعبو

 DO20442 52 شباح العرابخديجة 

 EE273875 52 وصال أشهبون

 BJ423853 55 كنزة ايت الصديق

 J455893 56 يوسف دخوش

 EE471711 57 غيتة خالل

 J471516 58 معاذ بنزهرة

 EE458745 59 باسم السماني

 P303066 62 مروة خويا

 BJ405976 62 صفاء ورغيني

 GA163364 60 منصف واللة

 J478172 62 الزهراء فاكرفاطمة 

 GA176004 62 عبد الكريم الحجوي

 AE100964 65 رجاء لعكيلي

 Y408002 66 نهلة ايت لعميم

 

 ضرورة االدالء ببطاقة التعريف الوطنية -:  مالحظة

 ممنوع استعمال الهاتف النقال -
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 الثانيةواحد من الدرجة  متصرفمباراة توظيف  الجتيازالمرشحين المقبولين  الئحة

 Gestion des Ressources Humaines تخصص

  8112مارس  11 دورة

 المباراة  الجتيازبمثابة استدعاء  الالئحةتعتبر هذه 

 وذلك ابتداء  مراكش السماللية العلومبكلية  8112 مارس 11 االحديوم :  تاريخ ومقر إجراء المباراة

 .الثامنة صباحامن الساعة                                      

 الخاصالكتابي  االختبار الجتياز الساعة الثامنة صباحا:  االلتحاقســـــــــاعة 

  العام  الكتابي االختبار الجتيازالساعة الثانية بعد الزوال                                   

 
 الرقم الترتيبي رقم البطاقة الوطنية االسم و النسب

 JB452136 1 اشرف دراهم

 N352039 2 نورالهدى البطمي

 AE4416 3 بن عالل اسية

 SL7048 4 علي كويرير

 J468180 5 اميمة كوط

 SH135419 6 نورالدين البغدادي

 U175409 7 عثمان الكموني علوي

 U173479 8 إيمان البقال

 PA202240 9 دمحم القادري

 AB644964 10 عائشة الرادكي

 EE449342 11 سفيان أيت الحاج

 EE567589 12 لمياء الهدري

 EE576949 13 أسماء بوفارس

 Q300844 14 لمياء بشرى

 EE541543 15 هند عالوي

 M544853 16 شيماء البوفي البغلي

 M556550 17 أمين بلمسعودية

 PB186436 18 لحسن صبير

 JB440386 19 دمحم امين السقاط

 OD45432 20 أميمة قروان

 EE366017 21 زكرياء لسان الدين

 LA134900 22 مروان لكحل

 JM22544 23 مليكة أصبيو

 2,93E+09 24 صوفيا بومسيس

 EE458261 25 آسيا حازم

 FL70510 26 زكرياء السهلي

 Y374022 27 كمال صبري
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 IB207369 28 دمحم الصقلي

 AE27065 29 أسامة الجوالي

 CD237705 30 لبنى هنيدة

 N363372 31 زكية سامي

 I694869 32 مروان مومن

 CD375851 33 أمينة لكحل

 I682723 34 بدر اجاعلي

 JM47214 35 عبدالرحيم شديد

 AB642634 36 عادل الصنهاجي

 AB265795 37 عثمان لخبالت

 AD213907 38 حمزة مومن

 CB272734 39 المهدي الدباغ

 1,11E+09 40 سفيان الساري

 EE471867 41 سلمى الغولي

 D984981 42 العلويحمزة 

 MC207718 43 سارة فكرة

 EE611773 44 رجاء العسري

 JB379425 45 ابراهيم الزيودي

 G614837 46 أحمد السالوي

 I695128 47 صالحة أساين

 HH154757 48 لمياء نجيم

 PA119742 49 احمد حسناوي

 U177345 50 زهرة اقبان

 ZT90746 51 مزينو زكرياء

 C732445 52 المغاريعبد الواحد 

 CD234978 53 صبار هناء

 

 

 ضرورة االدالء ببطاقة التعريف الوطنية -:  مالحظة

 ممنوع استعمال الهاتف النقال -
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 متصرف واحد من الدرجة الثانيةمباراة توظيف  الجتيازالمرشحين المقبولين  الئحة

 Communication تخصص

  8112مارس    11 دورة

 المباراة  الجتيازبمثابة استدعاء  الالئحةتعتبر هذه 

 وذلك ابتداء  مراكش السماللية العلومبكلية  8112 مارس 11 االحديوم :  تاريخ ومقر إجراء المباراة

 .من الساعة الثامنة صباحا                                     

 الخاصالكتابي  االختبار الجتياز الساعة الثامنة صباحا      :  االلتحاقســـــــــاعة 

  العام  الكتابي االختبار الجتيازالساعة الثانية بعد الزوال                                   

 

 الرقم الترتيبي رقم البطاقة الوطنية االسم و النسب

 GK37644 1 صيكوك دمحم

 Z327618 2 عبد الغفور الخزري

 BK349550 3 لبنى بن عزيز

 J443781 4 لطيفة كوكادير

 J413445 5 ليلى فوزي

 BJ317657 6 يوسف اسماحي

 JZ1412 7 متيتو سباب

 JB452301 8 رقية باكوك

 Y358672 9 كوثر الهاشمي العلوي

 P275343 10 السعيد أيت به

 P287003 11 كوثر علوان

 CD238517 12 الطيب عيساوي

 M517193 13 دمحم أيوب القلعي

 CD178545 14 دمحم العلمي

 J438262 15 فاطمة الزهراء أندجار

 JT12853 16 حسناء إدعبو

 SJ22833 17 الخليفة السعيدي

 AD155651 18 مصعب السوسي

 BH360519 19 ندى األصفر

 AE78856 20 يسرى الهاللي

 UB81340 21 عثمان بلغريسي

 

 ضرورة االدالء ببطاقة التعريف الوطنية -:  مالحظة

 ممنوع استعمال الهاتف النقال -

 

 



 المملكة المغربية 

 مراكش -جامعة القاضي عياض 

 الرئاسة

 

 

 

 رئاسة حامعة القاضي عياض
 0524434494: فاكس  0524434813/14:  مراكش الهاتف  511: ب.ص الكريم الخطابيشارع عبد 

 www.ucam.ac.ma: الموقع اإللكتروني  presidence@ucam.ac.ma:  البريد اإللكتروني

 متصرفين اثنين من الدرجة الثانيةمباراة توظيف  الجتيازالمرشحين المقبولين  الئحة

 Marketing تخصص

  8112مارس    11 دورة

 المباراة  الجتيازبمثابة استدعاء  الالئحةتعتبر هذه 

 وذلك ابتداء  مراكش السماللية العلومبكلية  8112 مارس 11 االحديوم :  تاريخ ومقر إجراء المباراة

 .من الساعة الثامنة صباحا                                     

 الخاصالكتابي  االختبار الجتياز الساعة الثامنة صباحا:  االلتحاقســـــــــاعة 

  العام  الكتابي االختبار الجتيازالساعة الثانية بعد الزوال                                   

 

 الرقم الترتيبي رقم البطاقة الوطنية االسم و النسب

 DA79670 1 رشيد أغبال

 JB436278 2 حسناء باحموش

 EE530636 3 دمحم لقريفي

 DA79225 4 نيعمة ماداني علوي

 CB285665 5 سارة بوشارب

 EE561558 6 مجدولين البرهومي

 EE551638 7 مريم عزوزي

 N382750 8 الترموشيسكينة 

 EE510190 9 نسرين لحبابي

 U165731 10 سارى صواك

 BH366608 11 أسماء حنان

 EE539190 12 نسرين بنحمو

 JB452952 13 عائشة سيمون

 FH48783 14 دمحم كلوطي

 JC478158 15 أسماء أومالك

 EE507476 16 عبدالحق الغفاري بنكيران

 JE269897 17 إسالم السهالوي

 JA149894 18 حسناء اغيسي

 FB76620 19 سيف الدين الخمسي

 AA36034 20 سارة اكناوو

 J468153 21 حنان اقديم

 AE100542 22 سارة إضرضار

 EE480474 23 سناء هللا اميزميز

 EE481619 24 فاطمة الزهراء خوياعمي

 EE467917 25 سارة الذهباني

 A740481 26 كوثر حكشي

 J448995 27 الحسين بوشدي

 JM7456 28 دمحم ابال

 X354530 29 دمحم الذهبي
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 CD425357 30 مهدي علوي بلغيتي

 EE395090 31 موحسين هداني

 AE100593 32 كوثر مسافر

 J440475 33 ابراهيم الزيو

 PB148928 34 عيسى الصبار

 A392752 35 وفاء حادر

 D996791 36 درقاوي أسماء

 EE499812 37 هند الساتي

 N297603 38 منكيط خديجة

 EE506051 39 حنان برغلوت

 AB540045 40 مها بن دحمان

 AE15002 41 جواد سبابو

 Z469463 42 فاطمة الزهراء انظام

 U174701 43 منير بنكو

 CB278361 44 سارة غميرو

 MA121218 45 زينب فؤاد

 Q297826 46 حمزة دونية

 W243276 47 جمال األمين

 F429801 48 فاطمة الزهراء كوش

 D746887 49 رجاء الكون

 BH378766 50 مريم ربيح

 EE430872 51 أسماء التيوبي

 A691450 52 حمزة لشهب

 M520774 53 فاطمة الزهراء جريفي

 J460217 54 فاطمة الزهراء الناجي

 EE353782 55 سليم السماللي

 IB192034 56 محسن عمو

 A440290 57 حمزة بابا

 JB476245 58 رشيد أسكو

 EE529481 59 لطيفة بوليل

 EE458745 60 باسم السماني

 EE512418 61 سارة الباهي

 J471516 62 معاذ بنزهرة

 JC460342 63 سناء أزكور

 DO20442 64 خديجة شباح العراب

 EE273875 65 وصال أشهبون

 BJ423853 66 كنزة ايت الصديق

 J455893 67 يوسف دخوش

 GM168127 68 شيماء زيان

 BJ405976 69 صفاء ورغيني

 GA163364 70 منصف واللة

 J478172 71 فاطمة الزهراء فاكر

 EE347542 72 ابتسام كمرون

 GA176004 73 عبد الكريم الحجوي
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 I694556 74 عبدهللا الحمداوي

 Y374790 75 سارة الشهيرة

 AE100964 76 رجاء لعكيلي

 Y408002 77 نهلة ايت لعميم

 EE471711 78 غيتة خالل
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