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 مالحظات هامة :
اراة.  از الم األمر الجت ة استدعاء للمعني  مثا عت      –  هذه اللوائح 

اراة.  از الم ف الجت ة للتع طاقة الوطن ال ورة اإلدالء    –    
ــــخ والموعد المحددين له.  شح لم يتقدم إ المركز المخصص له  التار شحة وم ل م ا  عت متغي   –    

ة إعاقة اراة الموحدة لألشخاص  وضع از الم شح المقبول الجت لوائح الم
اير 2021 دورة ف

عة ف تقني من الدرجة الرا لتوظ

اراة: ــــخ إجراء الم احاتار اير 2021 ابتداء من الساعة التاسعة ص االثن 22 ف

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

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

ASBAI RADIAZG134330 ة ا راض اس التدب 
DERRAZ MOHAMED ◌ٍS282172 الدراز محمد التدب 
LERHRIB ABDELILAHZG118108 د االاله ب ع الغ التدب 
BELLIL HOURIAZG115985 ة ل حور ال ات المعلوم
MAACHE OUSSAMAS641286 معاش اسامة ات المعلوم

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم م ب مالل جهة ب مالل -م فرة،  األدارسة الزنقة 1 الرقم 59 - (اقل ة ب مالل خن ة الجه سق الم
فرة)- خن

EL KARCI ABDERRAHIMIA143279 م د الرح القر ع التدب 
GHARRABOU MOUHCINEIA137461 و محسن غ التدب 
BEJJAT MIMOUNAV327295 مونة جات م ات المعلوم
ELOUARDI MOUNIAV341279 ة الوردي مون ات المعلوم
FADILI ABDELKARIMIA108700 م د ال فاض ع ات المعلوم
MOUNIB MOHAMEDIA113581 ب محمد مون ات المعلوم
MOUNJALI HASSANI700342 منج حسن ات المعلوم

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم ة جهة درعة -م د م الراش ة   -(اقل ة إعاقة  المس ه و مساعدة االشخاص  وضع مركز توج
اللت)- تاف

ELFADILI AISSAPA29082 الفاضل ع ات المعلوم
OUMAHLI MOHAMEDU167548 أمح محمد ات المعلوم

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

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

ES SABIR GHITAP230322 الصابر غيثة التدب 
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 مالحظات هامة :
اراة.  از الم األمر الجت ة استدعاء للمعني  مثا عت      –  هذه اللوائح 

اراة.  از الم ف الجت ة للتع طاقة الوطن ال ورة اإلدالء    –    
ــــخ والموعد المحددين له.  شح لم يتقدم إ المركز المخصص له  التار شحة وم ل م ا  عت متغي   –    

ة إعاقة اراة الموحدة لألشخاص  وضع از الم شح المقبول الجت لوائح الم
اير 2021 دورة ف

عة ف تقني من الدرجة الرا لتوظ

اراة: ــــخ إجراء الم احاتار اير 2021 ابتداء من الساعة التاسعة ص االثن 22 ف

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

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

FROUDI ABDELHAFIDP285329 ظ دالحف فرو ع ات المعلوم

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم ادير جهة سوس -م م ا نات -(اقل ب -أم ة إعاقة الع ه و مساعدة األشخاص  وضع مركز توج
ماسة)-

AHANSAL HASSNAJ460376 احنصال حسناء التدب 
EZZEROILI LAHOUCINEJB380220 الزروا الحس  ات المعلوم
HARBOUZ AHMEDJC476190 وز احمد ه ات المعلوم

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

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

SALMI MOUNIRLA125607 سل من  التدب 

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم م طنجة جهةم ان طنجة -(اقل ة إعاقة، برواقة بندي ه ومساعدة األشخاص  وضع مركز توج
مة)- طنجة -  تطوان -  الحس

EL KHAOUDA NOUHAILAKB136712 لة الخوضة نه التدب 

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم م فاس جهة فاس -م اف فاس -(اقل اب الج ة إعاقة  ه ومساعدة األشخاص  وضع مركز توج
مكناس)-

AMANZOU HASSANCB205238 و حسن ام التدب 
DEHBI LAILASH116297 الذه ل ات المعلوم
TAZI YOUSRACD379439 ا تازي  ات المعلوم
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 مالحظات هامة :
اراة.  از الم األمر الجت ة استدعاء للمعني  مثا عت      –  هذه اللوائح 

اراة.  از الم ف الجت ة للتع طاقة الوطن ال ورة اإلدالء    –    
ــــخ والموعد المحددين له.  شح لم يتقدم إ المركز المخصص له  التار شحة وم ل م ا  عت متغي   –    

ة إعاقة اراة الموحدة لألشخاص  وضع از الم شح المقبول الجت لوائح الم
اير 2021 دورة ف

عة ف تقني من الدرجة الرا لتوظ

اراة: ــــخ إجراء الم احاتار اير 2021 ابتداء من الساعة التاسعة ص االثن 22 ف

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم م مكناس جهة فاسم ة إعاقة ظهر المرس  المرس -(اقل ه و مساعدة األشخاص  وضع مركز  توج
-  مكناس)-

CHARIFI LATIFADA59486 فة التدب  لط
EL JAOUHARI MARYAMDO48361 م الجوهاري م التدب 
MAYNOUNA OMARD757014 ماينونة عمر التدب 
MOUAATADIL MARWANU192415 معتدل مروان ات المعلوم

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم م -  وادم لم م جهة  لم م  م -(اقل لم ل  ة إعاقة،  التواغ ه ومساعدة األشخاص  وضع مركز توج
نون)-

FOULILE SOUMYAJF39412 ة ل سم فول التدب 
OUTACHARET LARBIJ241468 ت العر  اوتعشار التدب 

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم ش -م ش الجام محمد السادس، مرا ات قرب المس ش الداود مركز دار ال واإلحسان ، أمرش
ش -  أس )- ش جهة مرا م مرا (اقل

ABOUSS HANANEEE517877 اعبوس حنان التدب 
AIT BEN AZZOUZ HANANEEE480758 ت بن عزوز حنان ا التدب 
CHAYE ANOUAREE357537 شاي انوار ات المعلوم
ELBOUADNANI JALALEE816110 البوعدنا جالل ات المعلوم
MAICHNI AYYOUBJA174774 ش ايوب م ات المعلوم
MELLAKH NACEREE840927 مالخ نا ات المعلوم
TAKI AMINEEA201708 التا أم  ات المعلوم
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 مالحظات هامة :
اراة.  از الم األمر الجت ة استدعاء للمعني  مثا عت      –  هذه اللوائح 

اراة.  از الم ف الجت ة للتع طاقة الوطن ال ورة اإلدالء    –    
ــــخ والموعد المحددين له.  شح لم يتقدم إ المركز المخصص له  التار شحة وم ل م ا  عت متغي   –    

ة إعاقة اراة الموحدة لألشخاص  وضع از الم شح المقبول الجت لوائح الم
اير 2021 دورة ف

عة ف تقني من الدرجة الرا لتوظ

اراة: ــــخ إجراء الم ة زواالتار اير 2021 ابتداء من الساعة الثان عاء 24 ف االر

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم م تازةم ة 2 - (اقل شاف المس ة إعاقة شارع يوسف ابن  ه ومساعدة األشخاص  وضع مركز توج
جهة فاس -  مكناس)-

HAOUARI AZZOUZ NASSERZG120528 هواري عزوز نا التدب 
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 مالحظات هامة :
اراة.  از الم األمر الجت ة استدعاء للمعني  مثا عت      –  هذه اللوائح 

اراة.  از الم ف الجت ة للتع طاقة الوطن ال ورة اإلدالء    –    
ــــخ والموعد المحددين له.  شح لم يتقدم إ المركز المخصص له  التار شحة وم ل م ا  عت متغي   –    

ة إعاقة اراة الموحدة لألشخاص  وضع از الم شح المقبول الجت لوائح الم
اير 2021 دورة ف

عة ف تقني من الدرجة الرا لتوظ

اراة: ــــخ إجراء الم احاتار اير 2021 ابتداء من الساعة التاسعة ص س 25 ف الخم

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم مم ة إعاقة شارع امحمد بوستة الوفاق ال الحس  -(اقل ه ومساعدة األشخاص  وضع مركز توج
ضاء -  سطات)- ال الحس جهة الدرالب

BOURJI CHAIMABK609876 ماء بور ش ات المعلوم

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

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

BOUREKBA SALAMASH102246 ة سالمة بورك التدب 
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 مالحظات هامة :
اراة.  از الم األمر الجت ة استدعاء للمعني  مثا عت      –  هذه اللوائح 

اراة.  از الم ف الجت ة للتع طاقة الوطن ال ورة اإلدالء    –    
ــــخ والموعد المحددين له.  شح لم يتقدم إ المركز المخصص له  التار شحة وم ل م ا  عت متغي   –    

ة إعاقة اراة الموحدة لألشخاص  وضع از الم شح المقبول الجت لوائح الم
اير 2021 دورة ف

عة ف تقني من الدرجة الرا لتوظ

اراة: ــــخ إجراء الم ة زواالتار اير 2021 ابتداء من الساعة الثان س 25 ف الخم

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم دةم م الجد دة -(اقل الطو الجد ة إعاقة زنقة الصا ، ال ه ومساعدة األشخاص  وضع مركز توج
ضاء -  سطات)- جهة الدرالب

AMGHAR MORADMC210746 أمغار مراد ات المعلوم

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

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

ZIAD BACHIRSH109927 ش  اد ال ز التدب 

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم كةم م خ كة -(اقل س األول خ ة إعاقة شارع موالي ادر ه ومساعدة األشخاص   وضع مركز توج
فرة)- جهة ب مالل -  خن

BOUKTIBA AMINAQ252974 ة أمينة بوقطي التدب 

7/10



 مالحظات هامة :
اراة.  از الم األمر الجت ة استدعاء للمعني  مثا عت      –  هذه اللوائح 

اراة.  از الم ف الجت ة للتع طاقة الوطن ال ورة اإلدالء    –    
ــــخ والموعد المحددين له.  شح لم يتقدم إ المركز المخصص له  التار شحة وم ل م ا  عت متغي   –    

ة إعاقة اراة الموحدة لألشخاص  وضع از الم شح المقبول الجت لوائح الم
اير 2021 دورة ف

عة ف تقني من الدرجة الرا لتوظ

اراة: ــــخ إجراء الم احاتار اير 2021 ابتداء من الساعة التاسعة ص الجمعة 26 ف

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم مم وي االجتما دار الطالب -(اقل ة إعاقة المركب ال ه و مساعدة األشخاص  وضع مركز توج
ت جهة سوس -  ماسة)- ن ت

BELKOUS HAFIDAJE160104 ظة وس حف ل التدب 
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 مالحظات هامة :
اراة.  از الم األمر الجت ة استدعاء للمعني  مثا عت      –  هذه اللوائح 

اراة.  از الم ف الجت ة للتع طاقة الوطن ال ورة اإلدالء    –    
ــــخ والموعد المحددين له.  شح لم يتقدم إ المركز المخصص له  التار شحة وم ل م ا  عت متغي   –    

ة إعاقة اراة الموحدة لألشخاص  وضع از الم شح المقبول الجت لوائح الم
اير 2021 دورة ف

عة ف تقني من الدرجة الرا لتوظ

اراة: ــــخ إجراء الم ة زواالتار اير 2021 ابتداء من الساعة الثان الجمعة 26 ف

ة س الفر امــــل  فاإلسم ال طاقة التع رقم  ة الع امــــل  اإلسم ال التخصص

اراة :   ان إجراء الم ش -  أس )-م رة جهة مرا م الص سامة ساحة 11 يناير تجزئة أزلف  -(اقل المركب االجتما اب

AALOUACH YOUSSEFN413131 علواش يوسف ات المعلوم
ENNADIF FOUZIAN385270 ة ف فوز النظ ات المعلوم
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