جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
عين السبع
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االختبار الشفوي
الئحة المترشحين المدعوين الجتيازاالختبار الشفوي لمباراة توظيف متصرف واحد من الدرجة
الثانية تخصص التسويق والتي ستجرى يوم الثالثاء  2020/08/25ابتداءه من الساعة
العاشرة صباحا بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية عين السبع بالدارالبيضاء.
القاعة رقم 1
Nom et Prénom ar
خولة المهتدي

Nom et Prénom fr
MOUHTADI KHAOULA

C.I.N

N° examen

EE613416

1
2

علية البقالي

EL BEKKALI OULAYA

M505386

مهنة أميمة

MHENNA OMAYMA

AA63675

3

أسماء الوديكي

LOUDIKI ASMA

M557070

4

عبدالحكيم وخويا

OUKHOUYA ABDELHAKIM

Q303522

5

سعد تسعى

TESAA SAAD

D240607

6

إلهام ندكوحمان

NIDGOUHMAN ILHAM

AE225548

7

سلمى العراقي الحسيني

IRAQI HOUSSEINI SALMA

CD559522

8

وليد هراس

HARRASSE OUALID

L541639

9

بابا انس

BABA ANAS

X350509

10

ياسين ايت المودن

AÏT-EL-MOUDEN YASSINE

EE557603

11

كوثر مسافر

MOUSSAFIR KAOUTAR

AE100593

12

وليد التباع

TEBBAA WALID

VA123748

13

ملحوظة:
•

تعتبر الالئحة أعاله بمثابة استدعاء الجتيازاالختبار الشفوي للمباراة مع ضرورة اصطحاب بطاقة التعريف الوطنية والحضور
نصف ساعة قبل بدء االختبار.
مع ضرورة اصطحاب ملف الوثائق التالية مصادق عليها قبل :2020/8/6

•
•
•

طلب خطي موجه إلى السيد عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية–عين السبع-الدار البيضاء.
 2نسخ من السيرة الذاتية مفصلة تحمل صورة المترشح (ة)( .) CV
 2نسخ من دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو الماستر أو الماستر المتخصص حسب التخصص المطلوب
او ما يعادل إحداها مصادق عليها.
 2نسخ من شهادة البكالوريا واالجازة مصادق عليهما .
 2نسخ من قرار المعادلة بالنسبة للمترشحين الحاصلين على الدبلوم األجنبي.
 2نسخ من رسم الوالدة حديثة العهد.
 2نسخ من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها حديثة العهد.
الترخيص قصد إجراء المباراة بالنسبة للموظفين.
ظرفان متنبران يحمالن اسم و عنوان المترشح.
التصريح بالشرف مع تصحيح اإلمضاء قبل التاريخ أعاله.

•
•
•
•
•
•
•

Beausite, BP : 2634 Ain Sebaâ – Casablanca ; Tel : 0522 34 34 82 / Fax : 0522 35 78 46 / E-mail :
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