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 إعالن
 تخصص (1110ٌولٌوز 01 (دورة الثانٌة الدرجة من( 10) واحد متصرف توظٌف مباراة لجنة تعلن

Droit public الجتٌاز المدعوٌن المترشحٌن أسماء الئحة عن بنور بسٌدي التخصصات المتعددة الكلٌة لفائدة 
 اآلداب بكلية -( 20:22) صباحا التاسعة الساعة ، على0207 يوليوز 71 السبت ٌوم الكتابً، وذلك االختبار
 .الجديدة - جبران خليل جبران بشارع ، الكائنةبسودة( مدرج)اإلنسانية والعلوم

 رقم البطاقة الوطنية اإلسم والنسب اإلسم والنسب بالفرنسية الرقم

1 BOUSMAHA CHAIMAA شيماء بوسماحة M550500 

2 ABOU-AMMAR MOHAMED دمحم ابوعمار W363801 

3 NAJIM KAOUTAR كوثر نجيم M596322 

4 TRIBA MOHAMMED دمحم اطريبة UD3034 

5 EL HANDI MOHAMED AMINE ن الهندي  C419092 دمحم أمي 

6 ADDI HAMZA حمزة عدي MA133266 

7 IGHACHANE M'HAMED ادمحم اغشان AA53809 

8 EL HARFI ISMAIL ABDELMAJID  ي
 G900863 اسماعيل عبد المجيد الحرفن

9 MAHMOUDY ANASS أنس محمودي HA166896 

10 ACHAHBOUNE ANOUAR أشهبون انوار XA103175 

11 NAFIAI EL MEHDI  المهدي نافعي M415609 

12 EL MALLALI SABAH  صباح الماللي CD283095 

13 RHADOUANI MOHAMED  ي
 ZT117949 دمحم غدوانن

14 EL KORAICHI FATIMA-EZZAHRA  ي فاطمة الزهراء
القريش   MA134484 

15 FATHI HOUDA  هدى فتحي M576530 

16 HAMDADI YOUSSEF يوسف حمدادي ZT162849 

17 EL-AZZOUZI FATH-ALLAH فتح هللا العزوزي CD207951 

18 NEGUITI YOUSSEF  يوسف النكيطي EE609809 

19 ROUIJA HAMZA حمزة رويجع M541322 

20 NAJI BENYAMINE  ي ن ناجر  EE576376 بنيامي 

21 TABITI AZIZA  ي
 W236553 عزيزة تابت 

22 LAHOUI MINA االهوي مينة MC243052 

23 ESSAID SAAD سعد السعيد QA130471 

 
 

 :مالحظات

 .الكتابً اإلختبار إلجتٌاز إستدعاء اإلعالن هذا ٌعتبر ●
 .الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا لذلك المحدد الموعد قبل ساعة بنصف المباراة مركز إلى الحضور ٌتعٌن ●
 .االختبار فترة طٌلة وثٌقة أٌة استعمال أو المباراة ساعة النقال الهاتف من التجرد ٌتعٌن ●
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 :هام

 :اإلنجاز ومدة االختبار مواد عن مفصال جدوال أسفله تجدون

 الاختبار املعامل املدة

 اختبار كتابي خاص: يتعلق بالتخصص املطلوب- 1 3 ثالث ساعات

 

 

 

 

 

 

 


