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 تقـنـي مـن الـدرجـةمبـاراة تـوظـيـف 

 ]18/07/2021دورة : [   الـثـالـثـة 

 

 اإلعـالمـيـاتتخصـص : 
 

 

 

 عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجـة  يعلن

دورة: ( 3مبـاراة توظيـف تقنـي مـن دالجتيـا   إلى علم المترشـيين

والمقبوللن فيوافالحة و ف، في تخصـص: اإلعالميـات )18/07/2021

 :،فمافيلاأسفله

   بالكليـة 18/07/20121 يـوم احدـداالختبار الكتابي سـيجر  أن ،

 صـبادا  10:00، وذلـ  علـى العـاعة : )قرب المطار-بوخالف(المركز 

   بالمدرج

  سـاعة علـى نصـف على المعنيين باحمر االلتياق بمقر المبـاراة أنه

ووصـل  بطاقـة التعريـف الوينيـة، داملين قبل انطالق االختباراحقل 

 في منصة المباريات التعجيل القبلي 

 

  هذا اإلعالن بمثابة استدعاء الجتيا  المباراة يعتبر 

 

 اراةـبـواد المـــم
)*(

:   

اختبار كتابي يتعلق 

 اإلعالمياتبتخصص: 
 06المعامل :   13:00----10:00ساعات:  03

)*(
المتعلق  بكيفيـة تنيـيم  07/10/2020الموافق  1442صفر  19المؤرخ في  16/2020بناء على منشور رئيس اليكومة رقم  

)19-كوفيد(مباريات التوظيف وامتيانات الكفاءة المهنية  في ظل اليروف االستثنائية 
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ف

الكتابافلمباراةففاالختبارالة  فالمترش ن فالمقبللن فالجتنازف

 منصبفواحدف–تلظنففتقنافم فالدرج فالثالث ف

 ]18/07/2021دورة : [

 النعب االسم و ت ب ر رقم التعجيل

11221 JY33401 ايت على جمال 

11251 PA229093 ميمودي عبد اليافظ 

11256 D947321 وخيرة هالة شيماء 

11333 AA39871 الصيراوي  كرياء 

11337 SJ28229 شرامهة المختار 

11473 G719052 آلشيهب سكينة 

11487 L525066 أبورح عماد 

11527 LB194341 شوقي ياسين 

11624 KB181311 مشييدان انصاف 

11650 F639621 ركي ليلى 

11832 CD191261 مصباح عزالدين 

11937 U139471 االدريعي اسماعيل 

11949 N398159 عالم نبيل 

11990 KB32852 احدمدي  كرياء 

12023 kb139271 الردى سمية 

12047 VA142086 والخابو  هرة 

12052 QA173329 بهيون عبداهلل 

12064 fb111444 جهاد سكينة 

12071 F581737 الجابري  كرياء 

12092 CB241373 الصالح قاسم 

12300 X308732 العايب نورة 

12358 S782325 بوضيل نائلة 

12484 AB814300 رابيي اسماء 

12487 E595723 بن عبد الكريم جواد 

12550 X333011 الراقي ميمد 
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 النعب االسم و ت ب ر رقم التعجيل

12617 N366320 الكبداني يوسف 

12621 GB217331 المجدوبي عماد 

12702 CD681609 الجبلي  هير 

12758 l573037 العجوري ميمد 

12776 KB108320 ابلدي أيوب 

12794 AE39368 اعبابو أسامة 

12866 JH37735 العثماني ميمد 

12884 D236263 بودموق نبيل 

12934 KB158249 الهعكوري خديجة 

12956 GA214136 بلعرابي دمزة 

13020 vm7001 ناجح يوسف 

13149 N381093 عالم منعم 

13388 BJ455068 الوراق مريم 

13439 QA164790 ناجح أيوب 

13566 K412708 اسرار امامة 

13642 D994929 بنموسى خولة 

13690 P333366 رضوان ياسمين 

13692 I699959 جباري عادل 

13709 KB181602 بلخناتي  كرباء 

14030 JA181799 بونقيشا فايمة 

14067 ZT263973 الفاضلي ياسين 

14194 V282504 بوعلوشن أسماء 

14329 G535903 اإلدريعيبوخشة  ميمد 

14347 P325110 البشر  سميرة 

14471 D896765 راضي دعن 

14481 ID59991 واكريم يه 

14515 LB158456 القادري دمزه 

14668 ub68146 و نو سفيان 

14862 I748149 مالل سفيان 

15262 F384241 اميارشي ياسين 

15485 EE526804 اغيدي دكيمة 

15521 JC509613 الريش الععدية 


