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عين السبع
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االختبار الشفوي
الئحة المترشحين المدعوين الجتيازاالختبار الشفوي لمباراة توظيف متصرف واحد من الدرجة
الثانية تخصص تدبير الموارد البشرية والتي ستجرى يوم الثالثاء  2020/8/25ابتداءا من
الساعة العاشرة صباحا بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية عين السبع بالدارالبيضاء.
القاعة رقم 1
Nom et Prénom

C.I.N

Nom et Prénom arabe
حاتم عسول

ASSOULI HATIME

1 AE22785

هاجر حدادي

HADDADI HAJAR

2 AE250974

SAID AHMED

3 BJ411755

ZAHIDI MOHAMED

4 U169719

ZAIN SIHAM

5 DA73536

DAOUI CHAIMAA

6 BB61641

رضا زباري

ZABARI REDA

7 CD558891

هاجر ورقة

WARKA HAJAR

8 CD598340

أحمد سعيد
محمد الزهيدي
سهام زاين
شيماء داوي

N°

ملحوظة:
•

تعتبر الالئحة أعاله بمثابة استدعاء الجتيازاالختبارالشفوي 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 خط موجه إىل السيد عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية– ن
عي السبع-الدار البيضاء.
ي
من السية الذاتية مفصلة تحمل صورة ر
الميشح (ة)( .) CV
 2نسخ
ر
ر
 2نسخ من دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو الماسي أو الماسي المتخصص
حسب التخصص المطلوب او ما يعادل إحداها مصادق عليها.
 2نسخ من شهادة البكالوريا واالجازة مصادق عليهما .
 2نسخ من قرار المعادلة بالنسبة ر
ن
ن
األجنب.
شحي الحاصلي عىل الدبلوم
للمي
ي
 2نسخ من رسم الوالدة حديثة العهد.
 2نسخ من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها حديثة العهد.
ر
ن
للموظفي.
اليخيص قصد إجراء المباراة بالنسبة
ظرفان متنيان يحمالن اسم و عنوان ر
الميشح.
الترصي ح ر
بالشف مع تصحيح اإلمضاء قبل التاري خ أعاله.
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