
  

 

 

 مباراةللمترشحين لإعالن  

 ( من الدرجة الثالثة 01) توظيف تقني

  التنمية المعلوماتية تخصص   

 14/04/2019دورة  
 

 

رشحين  تبالنيابة بفاس  الى علم الم ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

( من الدرجة الثالثة 01) توظيف تقنيالمقبولين الجتياز مباراة و في الجدول أسفله الواردة أسماؤهم

العلوم  بمقر كلية 2019 أبريل 41األحد المباراة ستجرى يوم  أن  التنمية المعلوماتيةفي تخصص 

 على الشكل التالي: بفاس القانونية واالقتصادية واالجتماعية

  
 االختبارات الكتابية المدة المعامل
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 9:00من الساعة :  ساعات 3

12:00لى الساعة إ  

 

 

 

 من الساعة:  ساعات 3

إلى الساعة  بعد الزوال 14:00

17:00 

- االختبار الكتابي األول: موضوع عام يتناول مختلف المظاهر 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية على الصعيد الوطني 

 والدولي يحرر وجوبا باللغة العربية
 

 -االختبار الكتابي الثاني: يتعلق بالتخصص موضوع المباراة
 

 

 التعريف الوطنية.و عليه يتعين عليهم الحضور نصف ساعة قبل بدء االمتحان مصحوبين ببطاقة 

 رقم االمتحان اإلسم الكامل البطاقة الوطنية قاعة االمتحان

1 مدرج  PB153784 70 صفوان بويمزكان 

1 مدرج  CD567029 71 محمد مشكور 

1 مدرج  CB240537 يونس دردور 
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1 مدرج  Z481640 73 محمد لقصور 

1 مدرج  EE553647 74 عبد الغفور اغربيل 

1 مدرج  CD630868 75 سعيد األكحل 

المغربية المملكة  

وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم 

 العاليوالبحث العلمي 

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 

 كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية
 فاس

 

 

 

 المملكة المغربية
 

 التعليم العالي  التربية الوطنية والتكوين المهني و وزارة

 و البحث العلمي
 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

 
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 فــاس - 

Royaume du Maroc   
 

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique  
 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah  
 

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales 

-Fès  



 

 

 ملحوظة :  يعتبر هذا اإلعالن  بمثابة استدعاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 مدرج  CB236450 76 أمين النواري 

1 مدرج  CD594904 بة هللايعبد المغيث ه  77 

1 مدرج  C937827  78 طارق جعيفر 

1 مدرج  D987219  79 محمد رزقي 

1 مدرج  HH150246 80  ليلى الموات 

1 مدرج  CD264747 81 حمزة مريوت 

1 مدرج  CD224425 82 محمد الصوابني 
1 مدرج  CD235697 83 مريم الكندري 

1 مدرج  CD302840 84 عمر الشرع 

1 مدرج  CD251523 85 عثمان علوي اسماعيلي 

1 مدرج  Z458260 86 زهير القناري 

1 مدرج  CD341902 87 سارة لعفو 

1 مدرج  CD321373 88 محمد فارس 

1 مدرج  CD395676 89 بدر الزياني 

1 مدرج  CD187953 90 لبنى الهروشي 

1 مدرج  ZT220274 91 نبيل ابريطل 

1 مدرج  S674635 92 نعيمة عيساتي 


