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الئحة المترشحين المدعوين الجتياز االختبار الشفوي لمباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد لفائدة 

 كلية االقتصاد والتدبير بسطات

  Communicationتخصص:

 01عدد المناصب: 

 2021يونيو  16دورة 

 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية  االسم والنسب 

 JA123210 ابراغ ابراهيم 

 J375200 إبتسام إمل

 I408186 هشام الدقاق

 هام

 شعبة يتعين على المدعوين الجتياز االختبار الشفوي الحضور إلى مقر كلية االقتصاد والتدبير بسطات ب-

االقتصاد، مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية، و بملف الوثائق الواردة في إعالن المباراة، وعند االقتضاء  

 .اصباح 10 على الساعة   2021يونيو   24الوثائق األصلية وذلك يوم  

 يعتبر هذا االعالن بمثابة استدعاء الجتياز المباراة. -
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الجتياز االختبار الشفوي لمباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد لفائدة الئحة المترشحين المدعوين 

 كلية االقتصاد والتدبير بسطات

  Mathématiques & Informatiqueتخصص: 

 01عدد المناصب: 

 2021يونيو  16دورة 

 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية  االسم والنسب 

 I543485 لحسن ابن العزيز

ي  عبد  MA85093 العالي صبر

 TA83845 محمد الزيدي 

 هام

يتعين على المدعوين الجتياز االختبار الشفوي الحضور إلى مقر كلية االقتصاد والتدبير بسطات بشعبة -

االقتصاد، مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية، و بملف الوثائق الواردة في إعالن المباراة، وعند االقتضاء  

 . 14hr30على الساعة   2021يونيو   22الوثائق األصلية وذلك يوم  

 يعتبر هذا االعالن بمثابة استدعاء الجتياز المباراة. -
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الئحة المترشحين المدعوين الجتياز االختبار الشفوي لمباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد لفائدة 

 كلية االقتصاد والتدبير بسطات

   Financeتخصص:

 01عدد المناصب: 

 2021يونيو  16دورة 

 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية  االسم والنسب 

 I474735 خالد ناوي

 BL36571 يوسف رشيد 

 CD83334 المهدي الزعيم 

 هام

يتعين على المدعوين الجتياز االختبار الشفوي الحضور إلى مقر كلية االقتصاد والتدبير بسطات بالجناح  -

A    القاعةA7  المباراة، وعند الواردة في إعالن  الوثائق  بملف  الوطنية، و  التعريف  ببطاقة  ، مصحوبين 

 صباحا.  10على الساعة   2021يونيو  22االقتضاء الوثائق األصلية وذلك يوم 

 يعتبر هذا االعالن بمثابة استدعاء الجتياز المباراة. -
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الئحة المترشحين المدعوين الجتياز االختبار الشفوي لمباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد لفائدة 

 كلية االقتصاد والتدبير بسطات

  Économieتخصص:

 01عدد المناصب: 

 2021يونيو  15 :دورة 

 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية  االسم والنسب 

 BK251794 تلخوخت ضحى 

 BK398225 اقيرى مروان 

 CD184119 أيوبرابحي 

 هام

-  ، بسطات  والتدبير  االقتصاد  كلية  مقر  إلى  الحضور  الشفوي  االختبار  الجتياز  المدعوين  على  يتعين 

مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية، و بملف الوثائق الواردة في إعالن المباراة، وعند االقتضاء الوثائق  

 10hr30على الساعة   2021يونيو  22األصلية وذلك يوم 

 يعتبر هذا االعالن بمثابة استدعاء الجتياز المباراة. -

 

 


