
           

 

 

 

 مباراةللمترشحين لإعالن  

 ( من الدرجة الثالثة02) ينتوظيف تقني

 تخصص كتابة اإلدارة 

 14/04/2019دورة  
 

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

( من الدرجة 02) ينتوظيف تقنيالمقبولين الجتياز مباراة و في الجدول أسفله الواردة أسماؤهم

 بمقر كلية 2019 أبريل 14األحد المباراة ستجرى يوم  أن  الثالثة في تخصص كتابة اإلدارة

 على الشكل التالي: بفاس العلوم 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  CD397654 41 أمال اشطيع 

1 مدرج  A687467 42 سعيدة آيت ابرايم 

1 مدرج  CD522348 43 حياة أبوسكار 

1 مدرج  UA98001 44 اسماعيل اشنى 

1 مدرج  S588673 45 شيماء الشراي 

1 مدرج  CD319083 46 إيمان تزروت 

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  CD124686 47 زبيدة لزرق 

1 مدرج  D993159 48 سمية بنكرين 

1 مدرج  CD484935 49 خديجة فريسي 

1 مدرج  CD203577 50 سناء رمرام 

1 مدرج  CN11066 51 نعيمة اضراوي 

1 مدرج  CD167293  فاطمة الزهراء فياللي

 تراس

52 

1 مدرج  CD301364  53 لبنى اجرينيجة 

1 مدرج  CD607567  54 زينب الجناتي 

1 مدرج  CD713218  55 فاطمة الزهراء الشرقي 

1 مدرج  CD80729 56 صليحة اليعقوبي 

1 مدرج  CD 377012 57 غزالن بونو 

1 مدرج  CD638386 58 أميمة باشا 

1 مدرج  C923417 59 لبنى سايح 

1 مدرج  CD488858 60 حنان الغمراسني 

1 مدرج  CD315430 61 سهام فياللي عامل 


