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اﻻختبار الكتابي
ﻻﺋحة المترشحين المدعوين ﻻجتيازاﻻختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرف واحد من الدرجة
الثالثة تﺨصﺺ العلوم اﻻقتصادية والتدبير -المقاوﻻتية  Entreprenariatوالتي ستجرى يوم
الخميس  2020/11/19بكلية العلوم القانونية واﻻقتصادية واﻻجتماعية عين السبع
بالدارالبيضاء.
الساعة التاسعة ﺻباحا :اختبارﻛتابي واحد ﻓي الخاص 3-ساعات

رقم قاعة اﻻختبار1 :
)بناءا على المنشور رقم  2020/16بتاريخ  07أﻛتوبر (2020
Nom et Prénom arabe

Nom et Prénom

N°

C.I.N

سناء البوكيلي

BOUKILI SANAA

AB647584

1

وليد العطاري

ATTARI WALID

DC31530

2

سميرة رفيق

RAFIK SAMIRA

M527409

3

اسامة رفيق

RAFIQ OUSSAMA

M581744

4

بشرى غسموكي

RHASMOUKI BOUCHRA

M520959

5

رشيدة عزوزي

AZZOUZI RACHIDA

AB536086

6

المهدي قرفش

KARFACH ELMAHDI

D826221

7

الصابري وفاء

SABRI WAFAE

TA138041

8

زكرياء اليزيدي

LYAZIDI ZAKARIA

EE551587

9

المهدي المبطول

EL MABTOUL MEHDI

DJ26876

10
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ملحوظة:


تعتبر الﻼﺋحة أعﻼه بمثابة استدعاء ﻻجتيازاﻻختبار الكتابي للمباراة مﻊ ضرورة اﺻطحاب بطاقة التعريف
الوطنية والحضور نصف ساعة قبل بدء اﻻختبار.



اﻻختبار الشفوي يوم اﻻثنين  2020/11/23علﻰ الساعة الثالثة بعد الزوال بعد اﻹعﻼن عن المترشحين
المدعوين للشفوي  ،مع ضرورة اصطحاب ملف الوثائق التالية مصادق عليها قبل 2020/11/11
وﻻ تتجاوز  3أشهر :


طلب خطي موجه إلﻰ السيد عميد كلية العلوم القانونية واﻻقتصادية واﻻجتماعية–عين السبع-الدار البيضاء.



 2نسﺦ من السيرة الذاتية مفصلة تحمل صورة المترشح )ة() .( CV



 2نسﺦ من اﻹجازة او اﻹجازة في الدراسات اﻷساسية او اﻹجازة المهنية او ما يعادل إحداها مصادق عليها



 2نسﺦ من شهادة البكالوريا مصادق عليها .



 2نسﺦ من قرار المعادلة بالنسبة للمترشحين الحاصلين علﻰ الدبلوم اﻷجنبي.



 2نسﺦ من رسم الوﻻدة حديثة العهد.



 2نسﺦ من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها حديثة العهد.



الترخيﺺ قصد إجراء المباراة بالنسبة للموظفين.



ظرفان متنبران يحمﻼن اسم و عنوان المترشح.
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