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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف تقني
تار ـ ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

 22ف اير  2021ابتداء من الساعة التاسعة ص احا

مﻼحظات هامة :
هذه اللوائح عت مثا ة استدعاء للمعني اﻷمر ﻻجت از الم اراة.
–
– ورة اﻹدﻻء ال طاقة الوطن ة للتع ف ﻻجت از الم اراة.
– عت متغي ا ل م شحة وم شح لم يتقدم إ المركز المخصص له التار ــخ والموعد المحددين له.
م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة73 ،متجزئة الخ الشاو ة طانة ص .ب 3161
سﻼ )-اقل م سﻼ جهة ال اط  -سﻼ  -القن طرة(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

التدب
التدب

BOUTARFA ANOUAR
SARA ENNADOURI

التدب

YASSIF ABDELHAK

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بوطرفة انوار
صارة النادوري
اس ف ع دالحق

AE74981
QA170842
AE110591

م ان إجراء الم اراة :مركز  6نون للخدمات اﻻجتماع ة س دي إدر س ط ق العون ة ،وجدة )-اقل م وجدة جهة ال ق(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

التدب

AYADIM OUASSIM

التدب
التدب

BOUDAZ HICHAM
BOUDAZ HICHAM

التدب
التدب

SEHOUL LAHSEN
STAHI ZINEB

المعلوم ات
المعلوم ات

ABDELLAOUI AHMED
BOURAS YASSINE

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ا د م وس م
بوداز هشام
بوداز هشام
السهول لحسن
صط ز ب
ع داللوي أحمد
بوراس اس

SZ8040
ZZG104050
ZG104050
F526041
FK9121
F444860
F449532

م ان إجراء الم اراة :الم سق ة الجه ة ب مﻼل خن فرة،
خن فرة(-

اﻷدارسة الزنقة  1الرقم )- 59اقل م ب مﻼل جهة ب مﻼل -

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

حري مينة
بن المعلم فوز ة
الحطاب ع د الغ
غسون يو س
لط ناد ة

I361216

التخصص
التدب

BAHRI MINA

التدب
التدب

BELMAALEM FOUZIA
ELHATTAB ABDELGHANI

التدب
التدب

GHASSOUN YOUNESS
LOTFI NADIYA

I276131
IC103074
IA134262
V254256
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف تقني
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

 22ف اير  2021ابتداء من الساعة التاسعة ص احا

مﻼحظات هامة :
هذه اللوائح عت مثا ة استدعاء للمعني اﻷمر ﻻجت از الم اراة.
–
– ورة اﻹدﻻء ال طاقة الوطن ة للتع ف ﻻجت از الم اراة.
– عت متغي ا ل م شحة وم شح لم يتقدم إ المركز المخصص له التار ـ ــخ والموعد المحددين له.
م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه و مساعدة اﻻشخاص
تاف ﻼلت(-
التخصص
التدب
المعلوم ات

وضع ة إعاقة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

ABI NADIA
FAIZI YOUSSEF

المس ة )-اقل م الراش د ة جهة درعة -
اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

عا ناد ة
فائزي يوسف

UB73400
UA92787

م ان إجراء الم اراة :مقر مندو ة التعاون الوط ال ائن شارع الحسن الثا ص.ب )- 204اقل م زا ورة جهة درعة -
تاف ﻼلت(-
التخصص
المعلوم ات

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

LALILIS SOUMIA

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه و مساعدة اﻷشخاص
ماسة(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

لعل ل س سوم ة

P209728

وضع ة إعاقة الع ب -أم نات )-اقل م ا ادير جهة سوس -

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

التدب
التدب

ASMOUN KARIM
EL MALKI YASSINE

التدب
التدب

KHADIM RIDOUANE
MAKHLOUF JAWAD

التدب

MELYMANE MOHAMED

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اسمون ك م
المال اس
خاد م رضوان
مخلوف جواد
مل مان محمد

J463791
JB495926
JC490226
JT55111
JC447891

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة ،شارع ع د الخالق الط س مجمع الصناعة
التفل د ة  -ط ق مارت ل تطوان )-اقل م تطوان جهة طنجة  -تطوان  -الحس مة(-
التخصص
التدب
المعلوم ات

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

LABBASSI RABAB
CHAKKOR ACHRAF

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
طنجة  -تطوان  -الحس مة(-
التخصص
التدب

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

EL MOUDEN MOHAMED

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الع ا ر اب
شقور أ ف

L573077
L506497

برواقة بندي ان طنجة )-اقل م طنجة جهة
اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

المودن محمد

LB199582
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف تقني
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

 22ف اير  2021ابتداء من الساعة التاسعة ص احا

مﻼحظات هامة :
هذه اللوائح عت مثا ة استدعاء للمعني اﻷمر ﻻجت از الم اراة.
–
– ورة اﻹدﻻء ال طاقة الوطن ة للتع ف ﻻجت از الم اراة.
– عت متغي ا ل م شحة وم شح لم يتقدم إ المركز المخصص له التار ـ ــخ والموعد المحددين له.
م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
طنجة  -تطوان  -الحس مة(-
التخصص
التدب

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

ELBELKACEMI LAMIAE

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
مكناس(-
اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

التدب
التدب
التدب

DIHAJI CHARIFA
DRISSI MOHAMMED

التدب
المعلوم ات

HALOUI OTMANE
AMILA AZZEDDINE

المعلوم ات
المعلوم ات

HOURMAT ALLAH HAMZA
NAJIB NAJIB

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه و مساعدة اﻷشخاص
 -مكناس(-

التدب
التدب
المعلوم ات
المعلوم ات

التخصص
المعلوم ات

DA88965

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

لمج د ناد ة
فة
ديها
محمد
ادر
حالوي عثمان
عم ﻼ عزالدين
حرمة ﷲ حمزة
الدو نج ب

CB214571

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
AMRAR ABDELKARIM

HAMOUMI RAHMA
KERROU MOHAMED
DEHIOUI LAHCEN
HAMZA AKAOUI

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
نون(-

ال لقاس

لم اء

رقم طاقة التع ف

وضع ة إعاقة اب الج اف فاس )-اقل م فاس جهة فاس -

BELLEMJID NADIA

التخصص
التدب

برواقة بندي ان طنجة )-اقل م طنجة جهة

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

KHALA BADR

CD654326
DB22047
CD235151
ZT28031
CD205118
CD207007

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

أمرار ع د ال م
حمو رحمة
كرو محمد
الدحيوي لحسن
عقاوي حمزة

رقم طاقة التع ف
CN17111

UC144684
DA62071
DA80601
DA88803

التواغ ل لم م )-اقل م لم م جهة لم م  -واد
اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

خﻼ در

JA182132
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف تقني
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

 22ف اير  2021ابتداء من الساعة التاسعة ص احا

مﻼحظات هامة :
هذه اللوائح عت مثا ة استدعاء للمعني اﻷمر ﻻجت از الم اراة.
–
– ورة اﻹدﻻء ال طاقة الوطن ة للتع ف ﻻجت از الم اراة.
– عت متغي ا ل م شحة وم شح لم يتقدم إ المركز المخصص له التار ـ ــخ والموعد المحددين له.
م ان إجراء الم اراة :مركز دار ال واﻹحسان  ،أمرش ش الداود ات قرب المس ش
)اقل م مرا ش جهة مرا ش  -أس (-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

التدب
التدب

AIJJOU KARIMA
AIT EL HAMAYEN MOHAMED

التدب
التدب

AITLHAJ NASSIMA
ANAS BADI

التدب

EL BOUKILI DRISS

الجام

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ع جو ك مة
ا ت الهماي محمد
أ ت الحاج س مة
ادي أ س
البوك إدر س

EE446719
EE585903
Y374384
EE515747
EE793285
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف تقني
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

 22ف اير  2021ابتداء من الساعة الثان ة زواﻻ

مﻼحظات هامة :
هذه اللوائح عت مثا ة استدعاء للمعني اﻷمر ﻻجت از الم اراة.
–
– ورة اﻹدﻻء ال طاقة الوطن ة للتع ف ﻻجت از الم اراة.
– عت متغي ا ل م شحة وم شح لم يتقدم إ المركز المخصص له التار ـ ــخ والموعد المحددين له.
م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة ،زنقة أبو فراس الم
)اقل م ال اط جهة ال اط  -سﻼ  -القن طرة(-التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

المعلوم ات
المعلوم ات

BENCHCHIKH ABDELHAK
BENYAICH JIHANE

المعلوم ات
المعلوم ات

CHAOUB YOUNESS
HACHAMI ABDERRAHMANE

المعلوم ات
المعلوم ات

MADDOUD ADIL
MIKALI JAMIL

المعلوم ات
المعلوم ات

RHESSAM OUIDAD
SABBAH ELALAMI

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بن الشيخ ع د الحق
ب ع ش جيهان
شعوب يو س
هش ع دالرحمان
مدود عادل
المقا جم ل
غسام وداد
ص اح العل

SH124459
D997454
TA119211
G535065
A714580
GM88004
G614527
M433230

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة73 ،متجزئة الخ الشاو ة طانة ص .ب 3161
سﻼ )-اقل م سﻼ جهة ال اط  -سﻼ  -القن طرة(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

التدب
المعلوم ات

YAZIDI FATIMA ZAHRAE
ALALTHI RABII

المعلوم ات
المعلوم ات

BENKATTABA NIZARE
EL GADI MOHAMED AMINE

المعلوم ات

HAJJAJI SOUMAYA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ال دي فاطمة الزهراء
اعﻼل ر يع
بنقطا ة نزار
ال ا محمد أم
حجا سم ة

AE254913
AB639713
AE135062
AE100405
AE224822

م ان إجراء الم اراة :مركز  6نون للخدمات اﻻجتماع ة س دي إدر س ط ق العون ة ،وجدة )-اقل م وجدة جهة ال ق(-
التخصص
المعلوم ات

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

HALBOUCH OUALID

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

حلبوش ول د

F449868

م ان إجراء الم اراة :الم سق ة الجه ة ب مﻼل خن فرة،
خن فرة(-

اﻷدارسة الزنقة  1الرقم )- 59اقل م ب مﻼل جهة ب مﻼل -

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

رقم طاقة التع ف

التخصص
التدب

OUADAI ABDENBI

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

ود

ع د الن

IA149840
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف تقني
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

 22ف اير  2021ابتداء من الساعة الثان ة زواﻻ

مﻼحظات هامة :
هذه اللوائح عت مثا ة استدعاء للمعني اﻷمر ﻻجت از الم اراة.
–
– ورة اﻹدﻻء ال طاقة الوطن ة للتع ف ﻻجت از الم اراة.
– عت متغي ا ل م شحة وم شح لم يتقدم إ المركز المخصص له التار ـ ــخ والموعد المحددين له.
م ان إجراء الم اراة :الم سق ة الجه ة ب مﻼل خن فرة،
خن فرة(-

اﻷدارسة الزنقة  1الرقم )- 59اقل م ب مﻼل جهة ب مﻼل -

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

القر سع د
الفرساوي اسماع ل
المروا السعد ة
المود لط فة
الط ت فاطمة
وال اشا يوسف

IB155198
IA162179

التخصص
المعلوم ات
المعلوم ات

EL KARFI SAID
ELFARSAOUI ISMAIL

المعلوم ات
المعلوم ات

ELMAROUANI SAADIA
ELMOUDNI LATIFA

المعلوم ات
المعلوم ات

OTAIT FATIMA
OULBACHA YOUSSEF

م ان إجراء الم اراة :مركز دار ال واﻹحسان  ،أمرش ش الداود ات قرب المس ش
)اقل م مرا ش جهة مرا ش  -أس (-
التخصص
التدب
التدب

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

EN-NADI ABDERRAHIM
SABIR SOUKAINA

المعلوم ات
المعلوم ات

BAHA YOUSSEF
BENHANNOUN ABDELHAKIM

المعلوم ات
المعلوم ات

BENNANI ZAKARIA
EL BOUMESHOULI ASSIYA

الجام

IB165646
IA49895
V336472
IA112410

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

النا ع د الرح م
صابر سكينة
اها يوسف
أبن هنون ع د الحك م
بنا زك اء
البومسهو أس ة

Y194455
Y348003
Y445702
EE358360
EE767946
EE762529
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف تقني

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الخم س  25ف اير  2021ابتداء من الساعة التاسعة ص احا
مﻼحظات هامة :
هذه اللوائح عت مثا ة استدعاء للمعني اﻷمر ﻻجت از الم اراة.
–
– ورة اﻹدﻻء ال طاقة الوطن ة للتع ف ﻻجت از الم اراة.
– عت متغي ا ل م شحة وم شح لم يتقدم إ المركز المخصص له التار ـ ــخ والموعد المحددين له.
م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة شارع امحمد بوستة الوفاق ال
ال الحس جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص
التدب
التدب

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

KASSI HAJAR
SABBAHI MOUAD

الحس

)-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

قا هاجر
ص ا معاد

BK659568
L477000
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف تقني

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الخم س  25ف اير  2021ابتداء من الساعة الثان ة زواﻻ
مﻼحظات هامة :
هذه اللوائح عت مثا ة استدعاء للمعني اﻷمر ﻻجت از الم اراة.
–
– ورة اﻹدﻻء ال طاقة الوطن ة للتع ف ﻻجت از الم اراة.
– عت متغي ا ل م شحة وم شح لم يتقدم إ المركز المخصص له التار ـ ــخ والموعد المحددين له.
م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص

وضع ة إعاقة زنقة الصا  ،ال ﻼطو الجد دة )-اقل م الجد دة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

التدب
المعلوم ات

LAGHRIBI AZZEDINE
EL GOUSSI ABDELOUAHED

المعلوم ات

FIZAZI OUMAMA

م ان إجراء الم اراة :المركب اﻻجتما لﻸشخاص
الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص

وضع ة هشاشة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

التدب

BENMMESSAOUD FATIMA ZAHRA

التدب

HAFD NABIL

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

عزالدين
الغ
ع دالواحد
ال
الف ازي امامة

MC185022
MC225698

التنم ة ،ال نانط سطات )-اقل م سطات جهة
اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بنمسعود فاطمة الزهراء
حافظ ن ل

WA185226

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة ،شارع القا
الخم سات جهة ال اط  -سﻼ  -القن طرة(-
التخصص
المعلوم ات
المعلوم ات

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

BENALI MOHAMMED
HOUARI LAHCEN

M605270

W359039

ع اض ،من ه  3مارس )-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بنع محمد
هواري لحسن

X361662
AB639658

م ان إجراء الم اراة :مقر الم سق ة الجه ة للتعاون الوط شارع  20غشت زنقة ال تونة رقم  2صندوق ال د - 423
)اقل م العيون جهة العيون  -الساق ة الحمراء(-
التخصص
التدب
التدب

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

BOUMOUR CHAIMAE
ETTAOUIL EL MEHDI

التدب
المعلوم ات

ZINE ABDELHAFID
BEN ALLAL SIDI RGUIBI

المعلوم ات

HMIDOUCH AICHA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

بومور ش ماء
الط ل المهدي
ز ن ع د الحف ظ
ابن عﻼل س دي الركي
احم دوش عا شة

رقم طاقة التع ف

SH188222
SH191094
UA102585
SH95126
SH196023
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف تقني

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الخم س  25ف اير  2021ابتداء من الساعة الثان ة زواﻻ
مﻼحظات هامة :
هذه اللوائح عت مثا ة استدعاء للمعني اﻷمر ﻻجت از الم اراة.
–
– ورة اﻹدﻻء ال طاقة الوطن ة للتع ف ﻻجت از الم اراة.
– عت متغي ا ل م شحة وم شح لم يتقدم إ المركز المخصص له التار ـ ــخ والموعد المحددين له.
م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة ب مﻼل  -خن فرة(-
التخصص

وضع ة إعاقة شارع موﻻي ادر س اﻷول خ كة )-اقل م خ كة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

المعلوم ات
المعلوم ات

AHLAL ABDENNASSER
AMNAI AYOUBE

المعلوم ات
المعلوم ات

LHAJOUI YOUNES
LHAJOUI YOUNES

المعلوم ات

OUENNAS REDOUANE

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
اس جهة مرا ش  -أس (-
التخصص

اهﻼل ع دالنا
امناي ايوب
الحجوي يو س
الحجوي يو س
وناس رضوان

Q309724
Q290183
Q266092
A266092
Q261039

وضع ة إعاقة ،ساحة موﻻي يوسف المدينة القد مة )-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

التدب

BOUJMEL ABDELLAH

التدب
التدب

KIFAFI DOUNIA
TIJANI MOUHCINE

المعلوم ات
المعلوم ات

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

HATTOUTI EL MAHDI
RHALIMA MERYEME

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بوجمل ع د ﷲ
كفا دن ا
التجا محسن
حتو المهدي
غل مة م م

H508291
HH166460
HA201264
HH107574
HH100365
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف تقني

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الجمعة  26ف اير  2021ابتداء من الساعة التاسعة ص احا
مﻼحظات هامة :
هذه اللوائح عت مثا ة استدعاء للمعني اﻷمر ﻻجت از الم اراة.
–
– ورة اﻹدﻻء ال طاقة الوطن ة للتع ف ﻻجت از الم اراة.
– عت متغي ا ل م شحة وم شح لم يتقدم إ المركز المخصص له التار ـ ــخ والموعد المحددين له.
م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
)اقل م فك ك جهة ال ق(-التخصص
التدب
التدب

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

BOUASSABA WALID
ELKHADMI BOUCHRA

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
تطوان  -الحس مة(-
التخصص
المعلوم ات

وضع ة إعاقة ،شارع موﻻي ع

ال

ف رقم  56ال

اﻻقتصادي

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بوعصا ة ول د
ى
الخاد

FL75507
FL92144

وضع ة إعاقة ،شارع انكوﻻ )-اقل م الحس مة جهة طنجة -

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

ACHKIF NADA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

أشق ف ندى

R368472
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