
 

 

 

 الئحة أبمساء املرشحني املدعوين الجتياز مبارة توظيف متصرف من الدرجة الثانية

 ختصص: التدبري املايل واحملاسبايت

 تعترب هذه الالئحة مبثابة استدعاء الجتياز االختبارات الكتابية

: ةإجراء املبار اتريخ ومقر   

بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )املركز ابب الرواح(، شارع ابن بطوطة، ،2019أكتوبر 20يوم األحد   

.مبدرج ابن خلدون على الساعة الثامنة صباحاأكدال، الرابط،    

 ضرورة اإلدالء ببطاقة التعريف الوطنية، " ممنوع استعمال الهاتف النقال".مالحظة: 

رقم  رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب املالحظة
 االمتحان

 DA85494 1 شيماء الكدية 
طنطاوي ءناه   G680296 2 
 IA141091 3 هشام مرباق 
 BH483903 4 امني أخراز 
 AA63233 5 ايوب كوبرامي 
 AE22785 6 حامت عسويل 
 DC31279 7 اميمة ابو العلى 
 LB195680 8 سكينة الصاحلي 
احليمرهناء    AE124638 9 
 AD181600 10 مرمي بنعالل 
 GB230909 11 فاطمة زاحم 
 S739571 12 الياس بلجراف 



 

 CD377896 13 عدانن سالل 
 D932032 14 سلمى الصايغ 
 M427559 15 حممد السلهامي 
 F571107 16 حفصة صديقي 
 GK138885 17 مرمي مولود 
 CD623474 18 صالح الدين الصابوين 
 MA131035 19 زينب العنزي 
 AA68180 20 ضحى حبوري 
 AA46084 21 رانيا النجمي 
 AA53812 22 محزة بنيوري 
 X343292 23 يونس الرابل 
 U185518 24 خالد علوي طاهريي 
 IC113691 25 انس ابلعيد 
 Z418653 26 ايمنة الطاهري 
 BB121446 27 محزة لعرييب 
 CD565924 28 ابراهيم زركان 
ام زرابنيه   G456616 29 
 U186027 30 اسامة امحي 
 X380699 31 يوسف لكليل 
 U172711 32 يوسف حيدة 
 I702325 33 لبىن عفيد 
 AE114580 34 مروى احلجاجي 
 A391413 35 انس األشهب 
 MA133537 36 لطيفة بنوري 
يعيشبن خولة    CD282775 37 



 

 AA65976 38 وصال بوزيدي 
ساقي يسرى    AA60042 39 
 AE77409 40 هاجر الفاضلة 
 G703976 41 املهدي بن املخلوف 
 AA41084 42 مرمي فضالوي 
 TA130753 43 ايوب ايت حسو 
نغمى محزة    WA238024 44 
امحيد امحد    JA169888 45 
منتاك ايسني    CB269450 46 
 HH161895 47 حممد نبيل احلنضويل 
 CB184877 48 حمسن خرابش 
 BH478505 49 رضوان اهللومي 
 PA219763 50 خالد الومحاين 
 FA174838 51 وائم اوخرية 
 GB219138 52 سامية الغيالسي 
 BB133776 53 عبد العايل فارح 
 Q300774 54 امساء الشفدي 
 G374376 55 حممد الغريف 
 BJ431825 56 كوثر سايح 
 I705181 57 زكرايء صنهاج 
 J490905 58 خدجية احيان 
 GB219139 59 مسية الغيالسي 

 


