
 التعليم و املهين والتكوين الوطنية وزارة الرتبية
 العلمي والبحث العايل

 

لرائسةا  

 جامعة احلسن األول
 539 ص.ب.

 طريق الدار البيضاء، كم رقم 5.3، سطات  - اهلاتف :76 / 05.23.72.12.75 - الفاكس :  05.23.72.12.74

 

 الثالثةمن الدرجة  تقني مباراة توظيفل النتائج الكتابيةإعالن عن 

 " Gestion des Entreprises " تخصص 

 .لفائدة رئاسة جامعة الحسن األول بسطات 
 

 رقم االمتحان اإلسم و النسب

 7 محمد بوشاما

العزيز موشعبد   11 

 13 لمياء خلوفي

 14 ليلى الطالب

 28 صالح الدين إكيدر

 36 لمياء قنوس

 48 الشرقاوي الصالح
 

 

الكائن بالعنوان  بسطات األولبمقر رئاسة جامعة الحسن  6262 يوليوز  62 اإلثنين يوم سيجرى اإلختبار الشفوي

 .سطات 905ص.ب:  30المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم التالي: 

 . بالوثائق التاليةمصحوبين  صباحا عشر الحاديةالساعة على الحضور إلى عين المكان  من المترشحينوعليه المطلوب  

 ؛السيدة رئيسة الجامعةطلب المشاركة موجه إلى  .1

 ترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ .2

 المطلوبة ؛نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة  .0

 السيرة الذاتية للمرشح؛ منخمسة نسخ  .4

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ .9

 

، كما سبق اإلشارة إلى ذلك باإلعالن  6262 يونيو 62كما يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية قبل 
 الخاص بفتح المباراة.

 

 الشفوي االختبار الجتياز استدعاء بمثابةيعتبر هدا اإلعالن 

 



 التعليم و املهين والتكوين الوطنية وزارة الرتبية
 العلمي والبحث العايل

 

لرائسةا  

 جامعة احلسن األول
 539 ص.ب.

 طريق الدار البيضاء، كم رقم 5.3، سطات  - اهلاتف :76 / 05.23.72.12.75 - الفاكس :  05.23.72.12.74

  

  الثالثةمن الدرجة  تقني إعالن عن النتائج الكتابية

   "Développement Informatique"تخصص 

 .لفائدة رئاسة جامعة الحسن األول بسطات
 

 رقم االمتحان اإلسم و النسب

 1 محمد بويكنان

 3 سناء لـغـشـيـم

 13 صفاء كنترة

 14 محمد شرفي
 

 

بسطات الكائن بالعنوان  األولبمقر رئاسة جامعة الحسن  6262 يوليوز  62اإلثنين  يوم اإلختبار الشفويسيجرى 

 سطات. 905ص.ب:  30التالي: المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم 

 مصحوبين بالوثائق التالية.  الساعة الثامنة صباحاعلى الحضور إلى عين المكان  من المترشحينوعليه المطلوب  

 ؛السيدة رئيسة الجامعةطلب المشاركة موجه إلى  .1

 ترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ .2

 نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ؛ .0

 السيرة الذاتية للمرشح؛ خمسة نسخ من .4

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ .9

 

، كما سبق اإلشارة إلى ذلك باإلعالن  6262 يونيو 62كما يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية قبل 
 الخاص بفتح المباراة.

 

 الشفوي االختبار الجتياز استدعاءيعتبر هدا اإلعالن بمثابة 

 

 

 

 



 التعليم و املهين والتكوين الوطنية وزارة الرتبية
 العلمي والبحث العايل

 

لرائسةا  

 جامعة احلسن األول
 539 ص.ب.

 طريق الدار البيضاء، كم رقم 5.3، سطات  - اهلاتف :76 / 05.23.72.12.75 - الفاكس :  05.23.72.12.74

 

  " Développement Multimédia "تخصص  الثالثةمن الدرجة  تقني إعالن عن النتائج الكتابية

 .لفائدة رئاسة جامعة الحسن األول بسطات

 رقم االمتحان اإلسم و النسب

 3 الحسين بلودان

 4 المختار شرامهة

 6 ابتسام غوزي
 

 

بسطات الكائن بالعنوان  األولبمقر رئاسة جامعة الحسن  6262 يوليوز  62اإلثنين  يوم سيجرى اإلختبار الشفوي

 سطات. 905ص.ب:  30التالي: المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم 

 مصحوبين بالوثائق التالية.  الساعة الثامنة صباحاعلى الحضور إلى عين المكان  من المترشحينوعليه المطلوب  

 ؛السيدة رئيسة الجامعةطلب المشاركة موجه إلى  .1

 بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ترخيص الجتياز المباراة  .2

 نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ؛ .0

 السيرة الذاتية للمرشح؛ خمسة نسخ من .4

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ .9

 

، كما سبق اإلشارة إلى ذلك باإلعالن  6262 يونيو 62كما يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية قبل 
 الخاص بفتح المباراة.

 

 الشفوي االختبار الجتياز استدعاءيعتبر هدا اإلعالن بمثابة 

 

 

 

 

 



 التعليم و املهين والتكوين الوطنية وزارة الرتبية
 العلمي والبحث العايل

 

لرائسةا  

 جامعة احلسن األول
 539 ص.ب.

 طريق الدار البيضاء، كم رقم 5.3، سطات  - اهلاتف :76 / 05.23.72.12.75 - الفاكس :  05.23.72.12.74

 

 الثالثةمن الدرجة  تقني إعالن عن النتائج الكتابية

 Méthodes en fabrication mécanique/ Usinage sur"تخصص  

machines-outils à commande numérique MOCN"   

 .لفائدة رئاسة جامعة الحسن األول بسطات 
 

 رقم االمتحان اإلسم و النسب

 1 زيد سالم

 5 يوسف البرجاوي

 7 المهدي الحايل

 8 محمد المتليني
 

 

بسطات الكائن بالعنوان  األولبمقر رئاسة جامعة الحسن  6262 يوليوز  62اإلثنين  يوم سيجرى اإلختبار الشفوي

 سطات. 905ص.ب:  30التالي: المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم 

 مصحوبين بالوثائق التالية.  الثانية عشر زواالالساعة على الحضور إلى عين المكان  من المترشحينوعليه المطلوب  

 ؛السيدة رئيسة الجامعةطلب المشاركة موجه إلى  .1

 المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ترخيص الجتياز  .2

 نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ؛ .0

 السيرة الذاتية للمرشح؛ خمسة نسخ من .4

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ .9

 

، كما سبق اإلشارة إلى ذلك باإلعالن  6262 يونيو 62كما يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية قبل 
 الخاص بفتح المباراة.

 

 الشفوي االختبار الجتياز استدعاءيعتبر هدا اإلعالن بمثابة 

 

 

 



 التعليم و املهين والتكوين الوطنية وزارة الرتبية
 العلمي والبحث العايل

 

لرائسةا  

 جامعة احلسن األول
 539 ص.ب.

 طريق الدار البيضاء، كم رقم 5.3، سطات  - اهلاتف :76 / 05.23.72.12.75 - الفاكس :  05.23.72.12.74

 

  " كتابة اإلدارة "تخصص  الثالثةمن الدرجة  تقني إعالن عن النتائج الكتابية
 .لفائدة رئاسة جامعة الحسن األول بسطات

 

 االمتحانرقم  اإلسم و النسب

 1 نضال لفقيهي

 5 سكينة مفتوح

 6 هدى بن الفتحي

 9 لوبنة الصغير
 

 

بسطات الكائن بالعنوان  األولبمقر رئاسة جامعة الحسن  6262 يوليوز  62اإلثنين  يوم سيجرى اإلختبار الشفوي

 سطات. 905ص.ب:  30التالي: المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم 

 مصحوبين بالوثائق التالية.  صباحا الحادية عشرالساعة على الحضور إلى عين المكان  من المترشحينوعليه المطلوب  

 ؛السيدة رئيسة الجامعةطلب المشاركة موجه إلى  .1

 ترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ .2

 نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ؛ .0

 السيرة الذاتية للمرشح؛ خمسة نسخ من .4

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ .9

 

، كما سبق اإلشارة إلى ذلك باإلعالن  6262 يونيو 62كما يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية قبل 
 الخاص بفتح المباراة.

 

 الشفوي االختبار الجتياز استدعاءيعتبر هدا اإلعالن بمثابة 

 

 

 

 



 التعليم و املهين والتكوين الوطنية وزارة الرتبية
 العلمي والبحث العايل

 

لرائسةا  

 جامعة احلسن األول
 539 ص.ب.

 طريق الدار البيضاء، كم رقم 5.3، سطات  - اهلاتف :76 / 05.23.72.12.75 - الفاكس :  05.23.72.12.74

 

  الثالثةمن الدرجة  تقني إعالن عن النتائج الكتابية

  "Systèmes Electroniques et Numériques"تخصص 
 .لفائدة رئاسة جامعة الحسن األول بسطات

 

 رقم االمتحان اإلسم و النسب

 1 ميالبهلول اكر

 4 هشام الهادي

 8 ايوب بغوش

 9 فاطمة الزهراء الوارتي

 10 أيوب العزيوي
 

 

بسطات الكائن بالعنوان  األولبمقر رئاسة جامعة الحسن  6262 يوليوز  62اإلثنين  يوم سيجرى اإلختبار الشفوي

 سطات. 905ص.ب:  30التالي: المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم 

 مصحوبين بالوثائق التالية.  الساعة الثانية عشر زواالعلى الحضور إلى عين المكان  من المترشحينوعليه المطلوب  

 ؛السيدة رئيسة الجامعةطلب المشاركة موجه إلى  .1

 ترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ .2

 نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ؛ .0

 السيرة الذاتية للمرشح؛ خمسة نسخ من .4

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ .9

 

، كما سبق اإلشارة إلى ذلك باإلعالن  6262 يونيو 62كما يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية قبل 
 الخاص بفتح المباراة.

 

 الشفوي االختبار الجتياز استدعاءيعتبر هدا اإلعالن بمثابة 

 

 

 



 التعليم و املهين والتكوين الوطنية وزارة الرتبية
 العلمي والبحث العايل

 

لرائسةا  

 جامعة احلسن األول
 539 ص.ب.

 طريق الدار البيضاء، كم رقم 5.3، سطات  - اهلاتف :76 / 05.23.72.12.75 - الفاكس :  05.23.72.12.74

 

  " informatiques"تخصص  الثانيةمن الدرجة  متصرف إعالن عن النتائج الكتابية
 .لفائدة رئاسة جامعة الحسن األول بسطات

 

 رقم االمتحان اإلسم و النسب

 55 محمد ليتوسي

 56 أميمة ازرايدي

 59 نهيلة الكوفي

 15 منير يدالقاضي

 11 مروان بوعود
 

 

بسطات الكائن بالعنوان  األولبمقر رئاسة جامعة الحسن  6262 يوليوز  62اإلثنين  يوم سيجرى اإلختبار الشفوي

 سطات. 905ص.ب:  30التالي: المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم 

 مصحوبين بالوثائق التالية.  صباحا التاسعةالساعة على الحضور إلى عين المكان  من المترشحينوعليه المطلوب  

 ؛السيدة رئيسة الجامعةطلب المشاركة موجه إلى  .1

 بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ترخيص الجتياز المباراة  .2

 نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ؛ .0

 السيرة الذاتية للمرشح؛ خمسة نسخ من .4

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ .9

 

، كما سبق اإلشارة إلى ذلك باإلعالن  6262 يونيو 62كما يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية قبل 
 الخاص بفتح المباراة.

 

 الشفوي االختبار الجتياز استدعاءيعتبر هدا اإلعالن بمثابة 

 

 

 

 



 التعليم و املهين والتكوين الوطنية وزارة الرتبية
 العلمي والبحث العايل

 

لرائسةا  

 جامعة احلسن األول
 539 ص.ب.

 طريق الدار البيضاء، كم رقم 5.3، سطات  - اهلاتف :76 / 05.23.72.12.75 - الفاكس :  05.23.72.12.74

 

  " informatiques"تخصص  الثانيةمن الدرجة  متصرف إعالن عن النتائج الكتابية
 .بسطات ةيكلية اللغات و الفنون و العلوم اإلنسانلفائدة 

 

 رقم االمتحان النسباإلسم و 

 3 رشيد نجاري

 5 المهدي أيت سعيد

 36 خديجة أكرشي
 

 

بسطات الكائن بالعنوان  األولبمقر رئاسة جامعة الحسن  6262 يوليوز  62اإلثنين  يوم سيجرى اإلختبار الشفوي

 سطات. 905ص.ب:  30التالي: المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم 

 مصحوبين بالوثائق التالية.  صباحا التاسعةالساعة على الحضور إلى عين المكان  المترشحينمن وعليه المطلوب  

 ؛السيدة رئيسة الجامعةطلب المشاركة موجه إلى  .1

 ترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ .2

 نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ؛ .0

 السيرة الذاتية للمرشح؛ خمسة نسخ من .4

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ .9

 

، كما سبق اإلشارة إلى ذلك باإلعالن  6262 يونيو 62كما يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية قبل 
 الخاص بفتح المباراة.

 

 الشفوي االختبار الجتياز استدعاءيعتبر هدا اإلعالن بمثابة 

 

 

 

 

 



 التعليم و املهين والتكوين الوطنية وزارة الرتبية
 العلمي والبحث العايل

 

لرائسةا  

 جامعة احلسن األول
 539 ص.ب.

 طريق الدار البيضاء، كم رقم 5.3، سطات  - اهلاتف :76 / 05.23.72.12.75 - الفاكس :  05.23.72.12.74

 

  " informatiques"تخصص  األولىمن الدرجة  مهندس إعالن عن النتائج الكتابية

 المدرسة العليا للتربية و التكوين ببرشيدلفائدة 

 

 رقم االمتحان اإلسم و النسب

 3 حمزة خرازي

 5 طارق عافي

 6 فاطنة النبراس
 

 

بسطات الكائن بالعنوان  األولبمقر رئاسة جامعة الحسن  6262 يوليوز  62اإلثنين  يوم سيجرى اإلختبار الشفوي

 سطات. 905ص.ب:  30التالي: المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم 

 مصحوبين بالوثائق التالية.  صباحا التاسعةالساعة على الحضور إلى عين المكان  من المترشحينوعليه المطلوب  

 ؛الجامعةالسيدة رئيسة طلب المشاركة موجه إلى  .1

 ترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ .2

 نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ؛ .0

 السيرة الذاتية للمرشح؛ خمسة نسخ من .4

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ .9

 

، كما سبق اإلشارة إلى ذلك باإلعالن  6262 يونيو 62كما يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية قبل 
 الخاص بفتح المباراة.

 

 الشفوي االختبار الجتياز استدعاءيعتبر هدا اإلعالن بمثابة 

 

 

 

 

 



 التعليم و املهين والتكوين الوطنية وزارة الرتبية
 العلمي والبحث العايل

 

لرائسةا  

 جامعة احلسن األول
 539 ص.ب.

 طريق الدار البيضاء، كم رقم 5.3، سطات  - اهلاتف :76 / 05.23.72.12.75 - الفاكس :  05.23.72.12.74

 

  " Communication"تخصص  الثانيةمن الدرجة  متصرف إعالن عن النتائج الكتابية
 .لفائدة رئاسة جامعة الحسن األول بسطات

 

 االمتحانرقم  اإلسم و النسب

 8 خليل قاسم معروف

 9 مروة الجايي

 11 محمود افتايح

 14 ايمان الدخيسي

 15 امين ابوالمعارف
 

 

بسطات الكائن بالعنوان  األولبمقر رئاسة جامعة الحسن  6262 يوليوز  62اإلثنين  يوم سيجرى اإلختبار الشفوي

 سطات. 905ص.ب:  30التالي: المركب الجامعي طريق الدار البيضاء كلم 

 مصحوبين بالوثائق التالية.  صباحا العاشرةالساعة على الحضور إلى عين المكان  من المترشحينوعليه المطلوب  

 ؛السيدة رئيسة الجامعةطلب المشاركة موجه إلى  .1

 ترخيص الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛ .2

 نسخة مطابقة لألصل للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ؛ .0

 السيرة الذاتية للمرشح؛ خمسة نسخ من .4

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ .9

 

، كما سبق اإلشارة إلى ذلك باإلعالن  6262 يونيو 62كما يجب أن يكون تاريخ المصادقة على الوثائق اإلدارية قبل 
 الخاص بفتح المباراة.

 

 الشفوي االختبار الجتياز استدعاءيعتبر هدا اإلعالن بمثابة 

 

 


