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AIT-BELLA KHADIJA

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ـ ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

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 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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AL IMRANI NAJOUA
AYMAN NABIL

آداب  /علوم

BELARBI MESSAOUDA

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

ABDELHAMID LAGHMICH

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ABLOUH MOHAMED
ALLAOUI SADQUI

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
مكناس(-
التخصص
آداب  /علوم

AHARZOUN AYOUB

آداب  /علوم

AL KAH ABDENNABI

التخصص

العمرا نجوى
ناب ل ا من
لعر مسعودة

L620042
LF52428
L595345

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

رقم طاقة التع ف

اللغم ش ع د الحم د
أ ل ح محمد
عﻼوي الصد

KB69352
VA69901
U102299

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

أحرزون أيوب
القاح ع دالن

CN9092

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

ABOURMAL ANOUAR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ACHIBANE HOURIA
ADOUICH AYOUB

CB65580

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ابورمال انوار
اش ان حور ة
ادو ش ايوب

D737631
D850315
VA127981
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

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
نون(-
التخصص

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ABDEDAIM ELKHALIFA
AFKIR MOHAMMED

آداب  /علوم

AHEL LAASLA FATIMATOU

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

رقم طاقة التع ف

ع دالدائم الخل فة
أفق محمد
اهل العسلة فط متو

JZ1572
JZ1447
JF26851
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

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 الزرقطو زنقة الب الجد د الدار الب ضاء انفا -
)اقل م الدار الب ضاء أنفا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ABOUTALEB MOULAY RACHID
AIT LAMSELLI KHALID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AMINE AHMED
ANASS KAMAL

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ASSMAR FATIMA EZ ZAHRAA
AZWAOU ABDERRAHIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BAALLA SAMIRA
BAYA MUSTAPHA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BENHAMID GHIZLANE
BENHED SOUMIA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BERRAY AYOUB
BOUALI ABDELLATIF

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUJLAIB MEHDI
BOURAGAA BRAHIM

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

أبوطالب موﻻي رش د
أ ت المص خالد
أم أحمد
اناس مال
اسمار فاطمة الزهراء
ازواو ع دالرح م
عﻼ سم ة
ا ا مصط
بن حم د غزﻻن
بنحد سم ة
براي أيوب
بوع ع د اللط ف
بوجﻼ ب مهدي
بوركعة ابراه م

BL74170
BK239136

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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ABID YOUSSEF
AGDACH SOUFIANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ALAMI SAFAE
AMADID ABDERRAHIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AMEJOUAL MERIEM
AYAD MUSTAPHA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AYMANE BOUKTAIB AYMANE
BADAOUI TAMOU SAGHIRA

BH496669
BE814431
BB151208
T251238
BL32821
BH374507
TA102846
BB152077
BM28039
BH496616
BE797378
BH426224

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

عا د يوسف
أ ضاش سف ان
عل صفاء
أمد د ع دالرح م
امجول م م
ع اد المصط
بوقط ب أ من
ال دوي طامو الصغ ة

AD241701
EE264232
GM79010
T96006
AD253517
X158738
GN209879
GB187853
4/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BAOUIH MERYEM
BELHAMRA JALLILA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BELLAR LALATHOM
BENKNABEOU BOUCHRA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BERHIL RADOUANE
BOUDAIRA EL KASMIA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUHAJRA YOUSSEF
BOUIKLABEN MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUNAIME NORA
BOUSHABI RIDOUANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

CHAOUBI AHMED
CHETOUI SOUKAINA

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اب ه م م
لحمرة جل لة
ﻼر ﻻلتهم
بنقنا عو ى
برح ل رضوان
بوديرة القاسم ة
بوحجرة يوسف
ب قﻼبن محمد
بونع م نورة
بوسحا رضوان
الشعو احمد
شتوي سكينة

ID67750
GJ23738
AB633746
AB213252
GY34677
GK68383
AD116178
AD284613
G541757
UC114499
G423837
CD340849

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ABBAD ISSAM
AIT HAMMOU OUBRAHIM HICHAM

ع اد عصام
ا ت حمو ابراه م هشام

AB246445
X400190

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
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
AABKARI ZAKARIA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AMANZOU NAJAT
ATMANI MOHAMMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AZBIR DOUNIA
BENHAMMAD FATIMA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

ع قري زك اء
ام و نجاة
عثما محمد
از دن ا
بنحماد فاطمة

رقم طاقة التع ف
S662893

S708577
FB103507
ZG140091
FB89198
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

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  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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BERRAG SAMIRA
BOUCHAOUCH MAJID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUCHFIRA ANASS
BOUCHTAOUI NADIRA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUDLAL AMAR
BOUKILI YOUSSEF

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUSGHIRA SOUKAINA
DANFOUR HAMID

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

براك سم ة
بوشاوش مج د
بوشفرة اناس
بوشتاوي نض ة
بودﻻل عمار
بوك يوسف
بوصغ ة سكينة
الدنفور حم د

ZG21854
FC54209
F743658
F562303
F237850
FB106887
FB89278
Z325622

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

الطغرا ع د اللط ف
ا ف فاطمة الزهراء
عﻼم نور الدين
ا ار حمادي
عطاوي سكينة
دري رش د
بنص كوك نه لة

SJ12160
IC103575

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

ABDELLATIF TOUGHRAI
ACHRAF FATIMA-EZZAHRA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ALLAM NOUR-EDDINE
ASSERRAR HAMADI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ATAOUI SOUKAINA
BADRI RACHID

آداب  /علوم

BENSAIKOUK NOHAILA

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه و مساعدة اﻻشخاص
تاف ﻼلت(-
التخصص

وضع ة إعاقة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ABID OMAR
ABID RADOUAN

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BADRI BRAHIM
BADRI FATYHA

IC73839
V113939
I682580
I449276
Q333673

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

رقم طاقة التع ف

عب د عمر
عب د رضوان
دري ابراه م
ادري فاتحة

U110388
U155723
U106056
PA140432
6/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

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 و مساعدة اﻻشخاص
تاف ﻼلت(-
التخصص

وضع ة إعاقة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BEN ABDELLAH SALIMA
BOUMNADI SOUAAD

آداب  /علوم

DABEZ ANOUAR

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

رقم طاقة التع ف

بنع د ﷲ سل مة
بومنادي سعاد
الدبز أنور

U183525
UC134835
UA102052

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

AIT ELHAJ BRAHIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AIT ELHAJ MUSTAPHA
AZIZI ABDELHALIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BABA OUSSAMA
BADDIH MUSTAPHA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BASSOUR ABDELOUAHAB
BEN ABOU ABDELLAH

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ا ت الحاج ابراه م
ا ت الحاج مصط
ع زي ع د الحل م
ا ا اسا
ديح مصط
صور ع د الوهاب
بن عبو ع د ﷲ

P304581
P259182
PB210424
P222102
PB191587
P292763
PB302810

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

التخصص
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
BELKAID ZAHRA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BEN CHIKH MOHAMED
BEN ESSAHRAOUI YASSINE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BENCHIKH IBTISSAM
BONOUH ELBACHIR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUAABALLI AHMED
BOUCETTA IDRISS

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUJDID ETTIJANI
BOUKNOU FATIHA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

لق د زهرة
بن الشيخ محمد
بن الصحراوي اس
بن الشيخ اب سام
بون ح ال ش
بوع احمد
بوستا إدر س
جد د التجا
بوكنو فت حة

رقم طاقة التع ف
JM48169

P250033
J504135
JK16625
JE254948
JE148986
JC438000
JY4803
JA140176
7/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

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 و مساعدة اﻷشخاص
ماسة(-
التخصص

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOULHOUSS AHMED
CHIBAN SAMIR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

DOUSSOUL MAHJOUBA
EL BATOUSSI AHMED

آداب  /علوم

EL JAHR NEZHA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بولحوس أحمد
ش ان سم
دوسول محج ة
البتو احمد
الجهر نزهة

JY14495
CN11420
JB465374
J424224
JT15808

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

BEN SELLAM BADIA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BENABARE ABDELAZIZ
BENAKRO JAMAL

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BERRKHIS OUMAIMA
BOUSSOUF ABDERRAHIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUSSOUF MUSTAPHA
CHAKKAF NADA

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

وضع ة إعاقة،

التخصص
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
BENAIM BOUHOURMA FATIMA ZAH

آداب  /علوم
آداب  /علوم

CHENNANA FATIMA
EL MORHIT YOUSSEF

آداب  /علوم
آداب  /علوم

FATIMA EZZAHRAE BELGANA
HARROUSSI AMAL

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HICHAM SAID
JEBARI MUSTAPHA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بن سﻼم د عة
بنع ار ع د الع ز
بنقرو جمال
برخ ص أم مة
بوصف ع د الرح م
بوصف مصط
الشقاف ندى

L469473
L302833
L550127
L607761
LE18436
L478657
L614998

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

بنع م بوحرمة فاطمة الزهراء
شنانة فاطمة
المغ ث يوسف
فاطمة الزهراء ل انة
هرو أمال
هشام السع د
الج اري مصط

رقم طاقة التع ف
KB166246

C773237
GB226187
ZT237461
LB176284
LB114596
L540162
8/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

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
مكناس(-
التخصص

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ALLABA SOUMIA
AMEZIANE ABDELILAH

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AREZOUK MINA
ATIFI NABIL

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ATTAR HASSAN
AZIM OTMANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BAKHCHOUCH KHADIJA
BEL GHAZI MORAD

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BELGHAZI MALIKA
BENDIAF FATIMA EZZAHRAE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BENMAKHLOUN YOUNESS
BOUSSALLA YASSINE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUTAYB MOHAMED
BOUZERZAI AYOUB

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

عﻼ ة سم ة
ام ان ع د ﷲ
ارزوق مينة
العاط ن ل
عطار حسن
عازم عثمان
خشوش خد جة
لغازي مراد
لغازي مل كة
بنض اف فاطمة الزهراء
بنمخلوف يو س
بوسلة اس
بوط ب محمد
بوزرزاي ايوب

CB310899
CB280874

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AIT EL BACHIR MOHAMED
AIT HADDI JAMILA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AMGHAR BRAHIM
ARBAOUI YASSINE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BAALI OUEJDANE
BANNIT RAFIK

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BENTITARHI TLEMCANI NAJOUA
BOUJNAH MOHAMED

CD99525
CD323816
G255710
CD220483
CD227825
CC27849
CC19420
Z615386
CD326293
Z583983
ZT103731
CD255932

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ا ت ال ش محمد
ا ت هدي جم لة
امغار ابراه م
ع اوي اس
ع وجدان
الب ط رفيق
ب تط تلمسا نجوى
بوجناح محمد

D957285
DA46682
DN14035
UC139928
D240043
DO18603
CD19545
DO42060
9/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

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 و مساعدة اﻷشخاص
 مكناس(-التخصص

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

CHLOUCHI MARYAME
EL AISSOUF HAMID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL ATMANI MOHAMED
EL BACHIRI EL MOSTAFA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL FILALI RAHMA
EL HOUTA NAJAT

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AHEL LAASLA FATIMATOU
AIT SLIMANE EL HAFID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AKHABBAZ MOHAMED
ALI AABID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ALLOU YOUSSEF
BAHNINI RABAB

آداب  /علوم

BAHSINE KHADIJA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

شلو م م
الع سوف حم د
العثما محمد
ال ش ي المصط
الفﻼ رحمة
الحوتة نجاة

SA12342
C734697

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

ADALLAL ELHOUSSEINE
AGOUNID AYOUB

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AHBALA HASSAN
AIT EL AYACHI ABDERRAZAK

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AIT ZIAD YOUNES
ASLOUZI SOUMIYA

DA65071
D962624
DC 2302
Z561313

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

رقم طاقة التع ف

أهل العسلة فط متو
ا ت سل مان الحف ظ
اخ از محمد
عا عب د
علو يوسف
احني ر اب
احس خد جة

J26851
JA110531

م ان إجراء الم اراة :مركز دار ال واﻹحسان  ،أمرش ش الداود ات قرب المس ش
)اقل م مرا ش جهة مرا ش  -أس (-
اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

الجام

JA109920
JZ1737
JA164967
JZ4807
JF35534

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

أدﻻل الحس
أ ون ض أيوب
اه الة حسن
ا ت الع ا ع د الرزاق
ا ت ز اد يو س
عسلوزي سوم ة

EE374846
EE749729
E384257
EE535688
EE509682
H690311
10/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

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 دار ال واﻹحسان  ،أمرش ش الداود ات قرب المس ش
)اقل م مرا ش جهة مرا ش  -أس (-
التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

BEN TAJOUATE MOURAD
BENSALMA SOUFIANE

الجام

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بن تجوات مراد
ابن سﻼمة سف ان

Y357654
EA142463

11/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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 الزرقطو زنقة الب الجد د الدار الب ضاء انفا -
)اقل م الدار الب ضاء أنفا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

CHAKLANE ROCHDI
CHMIROU SAID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

DALIL LATIFA
DANINE MEHDI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

DAOUGHI JAMILA
DOUAY SAFIA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL BANI MOHAMMED
EL BIED SOUAD

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL GACHI GHIZLANE
EL GHABA DOUNIA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELFADILI RABAB
ELHANAFI FATIMA EZZAHRA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ش ﻼن رشدي
شم و سع د
دل ل لط فة
ضن المهدي
ظو جم لة
الدواي صف ة
ال ا محمد
الب ض سعاد
ال ا غزﻻن
الغا ة دن ا
الفاض ر اب
الحن فاطمة الزهراء

BK113511
BL10287

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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

DAHBI AYOUB
DAHMANI CHARKI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

DAKHOUCH AMINA
ECHERFAOUI MOHAMMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ECHRAOUQA IMANE
EJJAAOUANI MILOUDA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL AMMARI IDRISS
EL AYNOUNY ASMA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL BOUCHAIKHY ABDELLHAK
EL FELLAQ RACHID

BL33388
BB119810
BB140650
BE902697
BL127277
T202673
BH279606
BL105846
BK268309
T254113

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الده أيوب
الدحما ال
دخوش امينة
ال فاوي محمد
ال اوقة ا مان
الجعوا م لودة
العماري إدر س
العينو أسماء
ع د الحق
البوش
الفﻼق رش د

GK135119
G311446
GN178351
AD192074
A395674
AB236202
A442112
EE143804
GK126692
G310553
12/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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 ،زنقة أبو فراس الم
)اقل م ال اط جهة ال اط  -سﻼ  -القن طرة(-التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL GUERROUANI BADIA
EL HIMOUDI RAHMA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL ISSI HASNA
EL KHATTABY FATIMA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL KHOLFI ABDELALI
EL MESKINE REDOUAN

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL OUARGALI EL HASSANIA
EL OURAOUI MAROUANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELACHGAR HASSAN
ELAZOUZI AHMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELFENNANE MOHAMED
ELHAMDOUNI MERYAMA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELKARKOUBI MOHAMMED
ELMAMOUNY SAMAH

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ال روا د عة
الح مودي رحمة
حسناء
الع
الخطا فاطمة
الخل ع د العا
المسك رضوان
الور ا الحس ة
اﻷوراوي مروان
اﻻشكر حسن
العزوزي أحمد
الفنان محمد
الحمدو م مة
القرقو محمد
المامو سماح

GN206980
AD233659
TK17264
GJ8765
GJ16238
CD350551
G675331
AD278453
G658783
R332834
GN166623
AE230350
AD112769
TA130299

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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ALOUAOUI MEHDI
BELKARIA DRISS

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BELLAR GHIZLANE
BOUCHNIN RACHID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUHIA RAHMA
EL HIMDI SALMA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

العلواوي المهدي
لق ة ادر س
ﻼر غزﻻن
بوشن رش د
بوح رحمة
الحمدي سل

G546509
AB324359
AB815115
GY3940
GB207202
AE38533

13/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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  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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

DANFOUR HAMID
DOUIRI BENAISSA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL ABBOUDI ABDELLAH
EL BOUBSI RADIA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL GHAZALI FATIMA ZAHRA
EL GRIFI LATIFA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL-MASOUDY YOUNESS
ESKALI M'HAMMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HAMOUICH AZIZ
JAAFAR GHIZLANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KARIMA KARIMA
LAMRABET ABDELALI

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الدنفور حم د
الدو ري بنع
العبو ع د ﷲ
رض ة
الب
الغزا فاطمة الزهراء
لط فة
ال
المسعودي يو س
الصق محمد
حم ش ع ز
جعفر غزﻻن
بوطبق ك مة
المرا ط ع د العا

Z352622
S579693
S503280
S295894
AD208486
F524027
FB101099
F501465
ZG66124
Z433677
S205759
F597432

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

عنا اسماء
بوعزاوي رش دة
بوغﻼم حنان
بوطة رضا
البهلوي يو س
سع د
الفات
الفﻼ نزهة
المسعودي البوشتاوي
المتو ل خد جة
الوادي ع د اﻻﻻه

I716200
IA118231

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUANANI ASMAA
BOUAZZAOUI RACHIDA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUGHLAM HANANE
BOUTA REDA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL BAHLAOUI YOUNESS
EL FATEHY SAID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL FELLAHI NEZHA
EL MASOUDI EL BOUCHTAOUI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL MOUTAOUKIL KHADIJA
EL OUADI ABDELILAH

IA169744
I725655
IB182722
ID84904
QB409
QA165863
CD263726
I621766
14/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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 :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

الوا ال اس
الوشوا حسناء

IB180615
ID81726

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL OUAFI YASSIN
EL OUICHOUANI HASNA

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه و مساعدة اﻻشخاص
تاف ﻼلت(-
التخصص

وضع ة إعاقة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL FASSY MOHAMED
EL KAABOUSS AHMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL KOURCHI ABDELJEBBAR
EL OUATIKI BRAHIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL-IDRISSI MOULAY ABDESSAMAD
ES-SAIYDY BRAHIM

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

رقم طاقة التع ف

الفا محمد
ال عبوس احمد
القر ع د الج ار
الوث ابراه م
موﻻي ع د الصمد
اﻹدر
السع دي إبراه م

P89907
UB75991
U156643
UC124413
PA119762
PB123037

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
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
BEN ADDI SAID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL BOUZIDI LAKBIR
EL HANAFI RACHID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL MOUSSAOUI BRAHIM
ELBAHRI OMAR

آداب  /علوم

GOUTTAY HAMID

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

بن عدي سع د
البوز دي ال ب
الحن رش د
المساوي ابراه م
ال حري عمر
كطاي حم د

رقم طاقة التع ف
PB192758

PB16254
P236415
PB146762
PB192013
CD423824

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

EL MHADI ABDALLAH

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

المهادي ع د ﷲ

JM10949
15/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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 اﻷشخاص
ماسة(-
التخصص

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELASRI M'HAMED
ELMOUSSAOUI ABDELLATIF

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ERRAJI HASNAA
IBOURKI HASSAN

آداب  /علوم
آداب  /علوم

JAGHNINE KHALID
KACH MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LAMRAGUI RIDA
LAZRAK FATIMA EZZAHRA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LKHEL ABDERRAHIM
MAZIL GHIZLANE

آداب  /علوم

MUSTAPHA HUILAT

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الع ي محمد
المساوي ع د اللط ف
الرا حسناء
إيبور حسن
جغن خالد
قاش محمد
لمرا رضا
اﻻزرق فاطمة الزهراء
ال ح ل ع د الرح م
م ل غزﻻن
حولت مصط

JC427431
PB234342
JH32884
JB398631
JK86
J471374
JB482847
JY18719
JB72074
JM49940
JB233211

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

CHELLAF CHARIFA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EDARKAOUI AHMED
EL FAHSI MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL FAHSSI ABDELMAOULA
EL FAHSSI ABDELOUAHID

آداب  /علوم

EL HAARRAK AMINA

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

LAHMISS DOUNIA
LGOCH YOUSSRA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الشﻼف فة
الدرقاوي احمد
الفح محمد
الفح ع د المو
الفح ع د الواحد
الحراق أمينة

L504695
L577990
L471593
LE25346
L540161
LA119605

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

رقم طاقة التع ف

لهم ص دن ا
الغش ى

Z559529
LG38903
16/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MOUINI YOUSSRA
NALI ISMAIL

آداب  /علوم
آداب  /علوم

RAJAB HAKIMA
REDDAM ABDESSALAM

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ى
المي
النا إسماع ل
رجب حك مة
الردام ع د السﻼم

K523839
LB158665
GK36239
K321425

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

CHAFAI EL ALAOUI MOHAMMED
CHAIOUI HICHAM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

CHANTI HASSAN
CHERQI YOUNESS

آداب  /علوم
آداب  /علوم

DADA ZOUHAIR
ED-DAHMANY JAMAL

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EDDAIYF YAMNA
EL ALLALI LHARRAK YASSINE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL BOURACHDI YASIN
EL FAKIRI HILAL

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL HAKIMY ZAKARI
EL KASMI MOHAMMED

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

برواقة بندي ان طنجة )-اقل م طنجة جهة

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الشاف العلوي محمد
شعيوي هشام
الشن حسن
يو س
دادة زه
الدحما جمال
الضع ف امنة
العﻼ الحراق اس
البوراشدي اس
الفق ي هﻼل
زا ري
الحك
القاس محمد

CD623304
CB267606

وضع ة إعاقة ظهر المرس

التخصص
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
EL KARTIT WIJDANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL MAMOUNI JAOUAD
EL YAMANI AMINA

CD640419
CD327888
CD595849
ZT118827
CC20456
CD295582
CB308168
CD225816
ZT140214
CD132507

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

القرط ط وجدان
المامو جواد
ال ما أمينة

رقم طاقة التع ف
D932728

DA28776
DJ28502
17/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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 اﻷشخاص
 مكناس(-التخصص

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELBARRAH ELOUAZZANI
EL-MOURTADI LAHBIB

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EZERHOUNI YOUNES
FALEH SAIDA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

FARCHOT MOHAMMED
FAYSAL KHLIFI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HOURRI DRISS
IMLOUL MOHAMMED

آداب  /علوم

JETTIOUI HANANE

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

BALLAHI YAHYA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUAABOUD MUSTAPHA
BOUASAIRIA RACHID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUCHAMA ECHAFAI
BOURGAA FATIMA

آداب  /علوم

EL KAZMARI EL HAFED

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ال اح الوزا
المرت الحب ب
الزرهو يو س
فالح سع دة
فرشوط محمد
خل ف صل
حوري ادر س
املول محمد
جطيوي حنان

GJ134
UC99841

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUAFIA MOHAMMED
BOUNAGUI ABDELILLAH

آداب  /علوم
آداب  /علوم

CHAMCHAOUI MOHAMED
CHTAINI HANANE

DO9881
UB77642
DN16236
FB85652
D307967
CB233247
D756836

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

رقم طاقة التع ف

ﻼ ح
بوعبود مصط
بوعس ا رش د
بوشما الشف
بوركع فاطمة
ال زماري الحافظ

JF43012

م ان إجراء الم اراة :مركز دار ال واﻹحسان  ،أمرش ش الداود ات قرب المس ش
)اقل م مرا ش جهة مرا ش  -أس (-
اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

الجام

JE239633
JZ934
JA99370
JZ2145
JA91621

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بوعاف ة محمد
بونا ع د اﻻله
الشمشاوي محمد
الشطي حنان

Y127179
EE568544
PB212096
EA173121
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL AATFI NADIA
EL AROUSSI NAJATE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL BADLA HANAN
EL BARAKA HICHAM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL BASRY ZOUHIR
EL BATTACH YOUSSEF

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL HALOUI ABDELMOULA
EL KHALILE HICHAM

الجام

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

العط ناد ة
العرو نجات
ال ضلة حنان
ال كة هشام
ال ي زه
ال طاش يوسف
الحلوي ع د المو
الخل ل هشام

رقم طاقة التع ف

JB473636
E493964
EC21428
EE291766
Y376261
HA147206
EE396578
EA80999
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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 الزرقطو زنقة الب الجد د الدار الب ضاء انفا -
)اقل م الدار الب ضاء أنفا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELYAMANI SAADIA
ERRACHEDY ABDERRAHIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ESSAADI HALA
ESSAQY LAILA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ETTABBAI AMINE
HAMDI OUMAIMA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HANNI FATIMA EZZAHRA
HARFOUF MOSTAFA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HILAL KHALID
ID RAHOU AZIZ

آداب  /علوم
آداب  /علوم

IDOMAR ZAINA
JAOUHARA FATIMA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

JAWAD CHOAIB
KHAMIDI SOUFIANE

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ال ما السعد ة
الراشدي ع د الرح م
السعدي هالة
السا ل
الت ا أم
حمدي أم مة
ه فاطمة الزهراء
هرفوف المصط
هﻼل خالد
إدرحو ع ز
اد عمر ز نة
جوهرة فاطمة
جواد شع ب
خم دي سف ان

BL83848
BH291660

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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ES-SAKAK KAMAL
FDILAT TOURIA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

GHAZIANI MERYEM
GHOUBIR RACHID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HADDAD BENACHIR
HAJJI AHMED ZOUHAIR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HILMI OUSSAMA
HMIDOUCH RABIA

BE852708
TK 10331
T256412
BH597255
BH472382
BJ155322
BH267021
BH530856
JC416639
BE661545
T235615
BB63131

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الس اك مال
فض ﻼت تور ة
غ ا م م
غ ر رش د
الحداد بنعا
ح أحمد زه
ح ل أسامة
احم دوش ر يع

Z495136
GJ16111
Q277302
A594827
GY5683
AD193802
G710630
Z511293
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HRAIMAT AHMED
JOBRANE HOUSSAME

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KABBOURI MOHAMED
KARMOUD HAFIDA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KHALAL SAMI
KHANOUCHI YOUNES

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KHITI FATIMA ZAHRAA
LAMHARHAR LAILA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LARAFI SAIDA
LOUGHMARI REDA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MOUNSIT SAFAE
NAJIH FATIHA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

OUBAICHE MOHAMED
OUTOURROUT SOUKAINA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

QOUITAA NABIL
RADI OTMANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

RAHAOUI ABDELLATIF
RAHMI YOUNES

آداب  /علوم
آداب  /علوم

RIBBA IMANE
SALIM KHALID

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ح مات أحمد
ج ان حسام
ال بوري محمد
قرمود حف ظة
خﻼل سا
الخنو يو س
خي فاطمة الزهراء
لمحرحر ل
العرا سع دة
الغماري ر
منصط صفاء
ناجيح فاتحة
او ا ش محمد
أوتروت سكينة
الق طع ن ل
الرا عثمان
الرحاوي ع د اللط ف
الرح يو س
ر ا ا مان
سال م خالد

A644716
G683953
AD81454
F713009
AD277048
Z214277
X390394
A786064
GN26753
GB218869
BE867686
A637429
G356195
G555505
G538622
GN171621
GJ27295
AB517910
GN210358
G331626

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
آداب  /علوم
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

EL HOUSSNI SALIMA
EL KOHLI HAJAR

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الحس سل مة
ال ح هاجر

AE60938
AA62869
21/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ـ ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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 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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL OTMANI KHALID
EL YAOUISSI HOUDA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL-HOUSNI JALIL
EZZAKI FOUZIA

آداب  /علوم

FADILI SANA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

العثما
الي
الحس
الزا
فاض

خالد
هدى
جل ل
فوز ة
سناء

رقم طاقة التع ف
AE68169
AA54392
GK123869
G338739
ID14401

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

آداب  /علوم

MAACHOU KARIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MASSAOUDI MERZAQ
MASSOUDY ABDELBASSAT

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MHAMDI GHIZLANE
M'SAAD AHMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

RACHDI AHMED
RAMDANI HASSANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SEBHAOUI FATIMA
SEGHIR MOHAMMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SHIMI BADRE
SLILIM LAILA

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

ZINET BRAHIM
ACHIOU SAMIRA

اقتصاد  /قانون

AHKIM ADIL

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

معاشو ك م
مسعودي مرزاق
مسعودي ع د ال اسط
محمدي غزﻻن
امساعد احمد
راشدي احمد
رمضا حسن
س حاوي فاطمة
الصغ محمد
در
السح
اسل لم ل
ز نات ابراه م
أعشو سم ة
احك م عادل

F377501
FB78355
S672001
FA147214
F305032
F554946
F721972
F755622
FB71673
FC34488
F382039
F179866
C940389
S627058
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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

ال ندي المصط
المح عمر
حنان
الرا
الحضاري ل
احمدوش ع د ال م
حوسة أ س
ق اب ع د الغ
مس هاجر
موم صﻼح الدين
مور جمال
نج ب محمد
ع د الع ز
ن
و شة محمد
اطاش محمد

IA127887
IB156651

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELKINDI MUSTAPHA
ELMAHALLI OMAR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ER-RABEHY HANAN
HADARI LAILA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HAMIDOUCH ABDELKRIM
HOUSSA ANASS

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KARBAB ABDELGHANI
MASSINE HAJAR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MOUMNI SALAHDDINE
MOURGHI JAMAL

آداب  /علوم
آداب  /علوم

NAJIB MOHAMED
NOUICHA ABDELAZIZ

آداب  /علوم
آداب  /علوم

OUBICHA MOHAMED
OUTTACHE MOHAMED

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه و مساعدة اﻻشخاص
تاف ﻼلت(-
التخصص

وضع ة إعاقة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

GEBLI SOUKAINA
HAMDAOUI ABDELALI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HAMDAOUI MOHAMMED
HAMIDI MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HASNAOUI IMANE
HDIDDIOUI AIMAD

آداب  /علوم

KADDOUR ABDERRAHMANE

IB197601
I498652
I282332
IA146511
IA75466
V345271
ID72133
IA125870
I710331
I405229
IA149740
V341806

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

رقم طاقة التع ف

الج سكينة
حمداوي ع د العا
حمداوي محمد
حم دي محمد
حسناوي إ مان
حد ديوي عماد
قدور ع د الرحمان

U170260
VA54363
UC25029
UC124229
U174796
UA101509
U87220
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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 :مقر مندو ة التعاون الوط ال ائن شارع الحسن الثا ص.ب )- 204اقل م زا ورة جهة درعة -
تاف ﻼلت(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HAFIDI MOHAMED
LAADIMI LARABI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MALKI ABDELHAQ
NAGCHI MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

OUAAMAR MOHAMAD
OUKHOUYA ADJOU

آداب  /علوم

OUMAZIGH RACHID

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

حف محمد
لعظ العرا
مل ع دالحق
النك محمد
وعمار محماد
اوخ ا عدجو
اوم ــغ رش د

PB198230
PB152902
PB208237
PB153934
PB223489
PB142478
P302549

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

OULKAITAR KAMAL

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

SAKKAM YASSINE
ABAGAS ABDELLAH

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ABARAY MOHAMED
ABARBACH NABIL

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ABOUNNAIM EL BACHIR
AIT BENAISSA HAMZA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AMRAH LAHCEN
AYEDDER ALI

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BAAYOUD BAHYA
BELANOUANE ES SADIA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BENTALB YASSINE
CHBALI MOHAMMED

اقتصاد  /قانون

CHFIGUI AYOUB

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اول طار مال
سقام اس
ا اس ع دﷲ
ابراي محمد
أب اش ن ل
أبوالنعائم ال ش
حمزة
أ ت بنع
امراح الحسن
إ دير ع
عيوض به ة
لعنوان السعد ة
بن الطالب اس
الش ا محمد
شف أيوب

JY31369
JA132908
JM45119
J481400
JM16070
J449035
JC495450
JB88320
J489732
J438427
JF41991
J476699
JM70066
JH6115
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

ف

لتوظ ف مت

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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 ،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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL-AMRAOUI KHALID
KHARCHOUCH MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LAGHMATI HAJAR
LAGHMATI SAIDA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LAGHOUITA ASMAA
LOUANSAIDI MEHDI

آداب  /علوم

LOUANSAIDI RHIMO

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

RIFI ACHRAF

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AAMAMOU SALOUA
ABDERRAHIM MAHRIR

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AHAJJAM ABDELHABIB
ALLOU ZAKARIAE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AMRAHAL SAFAA
AOURRAM ABDELLATIF

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

العمراوي خالد
خرشوش محمد
الغما هاجر
الغما سع دة
لغ طة أسماء
الو سع دي المهدي
الو سع دي رح مو

GM178723
LC158472
L617870
L617868
LG33175
L273387
L306281

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

رقم طاقة التع ف

أ ف
ال
اعمامو سلوى
مه ر ع دالرح م
أحجام ع دالحب ب
علو زك اء
امرحل صفاء
اورام ع د اللط ف

LB148023
K478668
L502551
LC172426
LB188337
KB146662
K456746

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

التخصص
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
EL KASMI ZOUHAIR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL KHATTABI FATIMA AZZAHRAE
EL MAJIDI DRISS

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL MENNOUNY HAMID
EL MOGHARY SAID

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

القاس زه
الخطا فاطمة الزهراء
الماجدي ادر س
المنو حم د
المغاري سع د

رقم طاقة التع ف
CD132506

Z418200
C517237
C735866
CD523164
25/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

ف

لتوظ ف مت

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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
مكناس(-
التخصص

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL MOUSTAQIM HICHAM
EL OUARDI SOUAD

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL-AHMAR YOUSSEF
EL-BAKKOURI FATIMA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL-HAMOUMI NAOUAL
EL-KTAMI ATIKA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELMERNISSI FOUAD
ERRABAY MOHAMMED

آداب  /علوم

ETTAKI ADIL

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

المستق م هشام
الوردي سعاد
اﻷحمر يوسف
ال كوري فاطمة
الحمو ناول
ال تا عت قة
فؤاد
المرن
محمد
ال
التا عادل

CD264032
CD559750

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

KHADROUN MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KHADROUN RACHIDA
KHARMOUCH ZINEB

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KRARAM CHOKRI
LAAYOUNI HASSANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LAMZOURI MOUNYA
M'AAMRI HASSANA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MAAZOUZI RABIA
NASIRI HAJAR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

RHATAY ZAKARIA
SAKHI YOUSSEF

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SGHIR FATIMA
SIHASSI HICHAM

ZT87424
CD42943
ZT128234
ZT245697
CD505112
CD228798
C537192

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

خ ون محمد
خ ون رش دة
خرموش ز ب
كرارم شكري
لعيو حسن
لمزوري من ة
معمري حسنة
معزوزي ر عة
نص ي هجر
غ زك اء
السا يوسف
الصغ فاطمة
س ح هشام

D748405
D916926
AD205069
D654697
D343866
D499080
DN33319
D701409
D739339
D699869
D855931
D365082
DN12386
26/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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 و مساعدة اﻷشخاص
 مكناس(-التخصص
آداب  /علوم

SLASSI EL MEHDI

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

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

EL MAKHCHOUNI CHOUAIB

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL-LOUD NAAMANI
ELRAICHEM ELHOUCINE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ES-SADY ABDELLAH
ESSHIBE LAILA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

FTAIH AHMED
GHAIDOUR HASSANA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

السﻼ

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL MOUKEN KHALID
ELBOUKHLIFI NAIMA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELKADOURI MOHAMED
ENNASRI MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HASSANI SANA
IDABELLA NEZHA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

JANTARI HASSAN
JARHANI ABDELGHAFOUR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MAHRANE ABDELMOUNAIM
MANSSOURI LATIFA

المهدي

رقم طاقة التع ف

D571720

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

رقم طاقة التع ف

المخشو شع ب
اللود النعما
الغ شم الحس
السعدي ع د ﷲ
اسح ب ل
افتايح أحمد
غ دور حسنة

JA99072

م ان إجراء الم اراة :مركز دار ال واﻹحسان  ،أمرش ش الداود ات قرب المس ش
)اقل م مرا ش جهة مرا ش  -أس (-
اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
EL KIHI ABDELKABIR

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

الجام

PB102346
JZ5084
JF49432
JF51506
JZ1973
JF28778

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

ع د ال ب
ال
الموكن خالد
البوخل نع مة
القدوري محمد
النا ي محمد
حسا سناء
ادع ﻼ نزهة
جنطاري حسن
جرها ع د الغفور
مهران ع د المنعم
منصوري لط فة

رقم طاقة التع ف
EE341959

EC30234
PB230955
PB212753
EE834928
ID73092
EE494519
EE333789
EE362288
EE774441
E633216
27/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الثﻼثاء  23ف 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 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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MARAHI YOUSSEF
MIFTAH AMINA

آداب  /علوم

MOHAMED HABIB

الجام

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

مرا يوسف
مفتاح أمينة
حب ب محمد

EE527738
Y199513
JE262846

28/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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 الزرقطو زنقة الب الجد د الدار الب ضاء انفا -
)اقل م الدار الب ضاء أنفا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KHEIRAT SAID
LAASSAL MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LABRIGUI LOUBNA
MAJDOUB SOUKAINA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MIMOUNA LAILA
MOHSSINE EL ATTAOUI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MOUHSINE OTHMANE
MOUHSINE TAHA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MOUHSSINE SAAD ALLAH
NAJI MARIEM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

OUHAMOU MINA
SABBAR ILHAM

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

خ ات سع د
لعسل محمد
لب
ل
مجدوب سكينة
م مونة ل
محسن العطاوي
محسن عثمان
محسن طه
محسن سعد ﷲ
نا م م
احمو مينة
ص ار إلهام

WA155968
BH343708

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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SEDRI SARA
SLIMI REDOUANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SUIRTI HAJAR
TAHRI OUADIE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

TALHANE HAYAT
ZARI ABDELALI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ZEROUAL TAMOU
ZNAIDI OMAR

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

ZNIBER ABDELKARIME
ABID NOUR-EDDINE

BH336716
BB108744
X192163
BJ319477
BL109300
BL148886
BE819796
BH374263
N128908
BH347146

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

السدري سارة
رضوان
اسل
السور هاجر
طاهري وديع
طلحان ح اة
الزعري ع دالعا
زروال طامو
الزنا دي عمر
زني ع د ال م
عاب د نور الدين

AD229871
GM144867
CD375477
GM150068
WB173338
G619257
G375166
A419512
AB643068
X384110
29/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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 ،زنقة أبو فراس الم
)اقل م ال اط جهة ال اط  -سﻼ  -القن طرة(-التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ABTAL KELTOUM
AIT LHADJ HAFIDA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AOUID FOUAD
ARBANE LARBI

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ASKAK SAADIA
ASSIOUI SOUAD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BAHLOUL FATIMA EZZAHRA
BAKKAS DRISS

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BEL HADJ SOUKAINA
BELFKI SIHAM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BENBOU NAWFEL
BENFRIHA FADOUA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BENHADDOUM NOURA
BENLAFQIH HOUSSAIN JAMAL

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

أ طال لثوم
ا ت الحاج حف ظة
ع د فؤاد
ع ان العر
اس اك السعد ة
عسيوي سعاد
بهلول فاطمة الزهراء
قاس إدر س
لحاج سكينة
لف سهام
ب بو نوفل
بنف حة فدوى
بنحدوم نورة
بنلفق ه حس جمال

AD239497
AD265495
AD230928
U140653
G540167
X399520
TA144802
G681825
X404038
AA26848
Q268996
GK138727
GB200589
A699955

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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

FATHELLAH ABDELALI
FTICH KHADDOUJ

آداب  /علوم
آداب  /علوم

GHRIBAT AZIZ
HARIR BADR EDDINE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

IDRISSI SOUMAYA
KNINI FATIMA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

فتح ﷲ ع د العا
فط ش خدوج
غ ات ع ز
ح ر در الدين
سم ة
اﻻدر
كني فاطمة

M413007
GB167967
GY2840
LE17862
AB348399
G538790

30/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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  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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ALLAT HICHAM
BADAOUI SAADIA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BELBIKKEY RAJAA
BENOUDA KHALID

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BOUYACHTITENE FATIMA-ZAHRA
DAKICHI MOHAMED

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

DAOUDI MASSIR
EL HOUARI FATIMA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELBAROUDI KHALID
EL-FARH SOUMIA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ERRABIH HANAE
FATHI ISSAM

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

عﻼط هشام
داوي السعد ة
ل اي رجاء
بنعودة خالد
ب شط طن فاطمة الزهراء
محمد
دق
الداودي مس
الهواري فاطمة
ال ارودي خل د
الف ح سم ة
الرابح هناء
فت عصام

FB77718
FL79956
S601490
FA172067
F595829
S758239
F626912
F539445
FC17724
F713153
S598963
FC52075

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

وز ة حسن
الرحماوي فتح ﷲ
صد اسماع ل
سا هشام
صال يوسف
سمغال أيوب
سم س صالح الدين
طال سلوى
توفيق حك م
ت عات الحجاج محمد

IC130856
IA140534

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

OUZINBA HASSAN
RAHMAOUI FATHALLAH

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SADIKI ISMAIL
SAKHI HICHAM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SALHI YOUSSEF
SAMGHAL AYYOUB

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SMIRASSE SALAH EDDINE
TALBI SALOUA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

TAOUFYQ HAKIM
TERAT EL HAJAJ MOHAMED

V333442
I459172
V302430
IB230100
IA135083
I731934
IC25869
D207793
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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 :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

ال يتو ك مة
ز وا محمد

I713339
V184801

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

ZAITITOU KARIMA
ZIOUANI MOHAMMED

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه و مساعدة اﻻشخاص
تاف ﻼلت(-
التخصص

وضع ة إعاقة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KHADDOUCHI MOHAMED
KHIYAT ABDENNAIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LEMSSAADI HASNA
MADOU MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MASSTOUR DRISS
NABIOUI SALIMA

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

رقم طاقة التع ف

خدو محمد
خ اط ع د النع م
المساعدي حسناء
مادو محمد
مستور ادر س
نبوي سل مة

PA150198
UC104370
PB125207
UB90676
UA103547
UC115655

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
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
RAKIBI MERIEM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AIT ECHEIKH LOUBNA
AIT ELHAJ MOHAMED

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BAHAJJOU NADYA
ELGHAZI BRAHIM

اقتصاد  /قانون

HAMDAOUI RKIA

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

الراق م م
ا ت الشيخ لب
ا ت الحاج محمد
احجو ناد ة
الغازي ابراه م
حمداوي رق ة

رقم طاقة التع ف
PB202849

PB248532
P 230741
PB301775
PB121272
P245150

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

DAHASSI HAMZA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

دحا

حمزة

رقم طاقة التع ف

DA44052
32/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

ف

لتوظ ف مت

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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 اﻷشخاص
ماسة(-
التخصص

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL GASMI HANANE
EL GOUNTAFI AICHA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL HAROUCH MOHAMED
ELBAZ OUSSAMA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELHOUMAIDI ADNAN
ELLOUAZ RACHID

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ESSALEH FATIMA
FIKRI YOUNESS

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

GHAZAL ABDERRAHIM
IGUIDER ABDELALI

اقتصاد  /قانون

JAAIFI LAHOUSSINE

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ال اس حنان
ال نتا عا شة
الهاروش محمد
ال از أسامة
الحم دي عدنان
اللواز رش د
الصالح فاطمة
فكري يو س
غزال ع د الرح م
ا در ع د العا
جع الحس

JZ6014
JE295150
JM55248
J472535
JB299824
JA122907
J483627
JB490920
JK8045
JY8223
JB336636

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

RBITOU HICHAM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SEDKI ANASS
TNIN LEILA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AATIFI SALAHEDDINE
AHAJJAM MOHAMED AZYZ

اقتصاد  /قانون

AJOULAS AYCHA

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

AZGAGH YOUSSEF
BELAIDI ABDELKHALEK

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ار طو هشام
صد ا س
الطن ل
عاط صﻼح الدين
أحجام محمد ع ز
أجوﻻس عا شة

GM188097
GM194595
L525282
GM151544
LC162738
L582664

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

رقم طاقة التع ف

از اغ يوسف
لع دي ع د الخالق

KA58842
LB178525
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BOUDAN ELMUSTAPHA
BOUDAN TAIEB

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BOUGARNE MOHAMED
EL AMRANI HAMZA

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

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

رقم طاقة التع ف

بوذن المصط
بودن الط ب
بوكرن محمد
العمرا حمزة

KB69126
KB105819
LA136623
K531571

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EZZAHRAOUY MOHAMMED
EZZAKI MOHAMMED AMINE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EZ-ZGHARI ABDERRAHIME
EZ-ZGHARI ES-SAADIA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EZ-ZGHARI KHADIJA
FARHAN ABDELKARIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

FATIMA EL AMRANI
FERHANE NADIA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

FOUINDA ISSAM
HADRI RAHMA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HAIMED MOHAMED
HAMMOUMI ABD EL OUHHAB

الزهراوي محمد
الزا محمد أم
الزغاري ع د الرح م
الزغاري السعد ة
الزغاري خد جة
فرحان ع د ال م
العمرا فاطمة
فرحان ناد ة
ف ندة عصام
ح ي رحمة
ح مذ محمد
حمو ع د الوهاب

CD129593
CB295842

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

وضع ة إعاقة ظهر المرس

التخصص
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
SLIM AZIZ

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AIT ZAID KHALID
AQROUROU NOUREDDINE

ZT97478
ZT97481
ZT97482
CD115148
UC125142
C556124
◌ِ CD337311
◌ِ CB306134
◌ِ CB187613
CD228250

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

سل م ع ز
ا ت زا د خالد
اقرورو نورالدين

رقم طاقة التع ف
DO1821

D897434
AB651071
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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 اﻷشخاص
 مكناس(-التخصص

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ASSIOUI HALIMA
BAJI AZIZA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BENDADOUCH DRISS
BENDADOUCH SAMIRA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BOUTARBOUCHE ASMAE
BOUYAHYAOUI AZIZA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BOUYAHYAOUI AZZEDDINE
DAHMANI EL IDRISSI NAOUAL

اقتصاد  /قانون

DOUKALI MOUHCINE

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

HABATI HAMMADI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HABATTI AYOUB
HAISSOUN AHMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HOUAISSISS YOUSSEF
LAKTIF ABDESSADEQ

آداب  /علوم

OUAZZAN ABDELLAH

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

عسيوي حل مة
ع زة
بنددوش إدر س
بنددوش سم ة
بوط وش أسماء
ب ح اوي ع زة
ب ح اوي عزالدين
نوال
الدحما اﻻدر
الد ا محس

X391263
DJ11567

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

MOHATI SAID
RADOUANE MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

RAGUITI AYOUB
RAISSI HASSAN

GJ34381
GJ34382
D919906
DC25476
DC35291
DO18406
D986309

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

رقم طاقة التع ف

حب حمادي
حب ايوب
ح سون أحمد
ه س س يوسف
ال ت ف ع د الصادق
ع دﷲ والزان

JA110419

م ان إجراء الم اراة :مركز دار ال واﻹحسان  ،أمرش ش الداود ات قرب المس ش
)اقل م مرا ش جهة مرا ش  -أس (-
اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

الجام

JA161976
JZ2301
JA163231
JA138871
JA64812

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

محا سع د
رضوان محمد
الركي ايوب
حسن
را

EC26599
PB183351
E551843
B646553
35/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

RAJI HAJAR
RBAHI ABDELMOUNAIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SALLAM HABIBA
SBIHI HICHAM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SENHAJI AMAL
SERHIRI MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ZAHAR SAMIR
ZRIKEM ILHAM

الجام

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الرا هاجر
ال ا ع دالمنعم
سﻼم حب ة
هشام
ص
الصنها أمال
الصغ ي محمد
الزاهر سم
ازر م الهام

D734769
EE304208
Y298513
EE198982
EE742371
EE329102
Y358783
Y139105
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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 الزرقطو زنقة الب الجد د الدار الب ضاء انفا -
)اقل م الدار الب ضاء أنفا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SAHMOUD YOUSSEF
SAJA HAMID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

TAII HAYAT
TARIDE ISSAM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ZITOUNI HAYAT
ZOUHAIR SAIDA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ABIA HASSAN
ABYABA ZAKARIA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AGOURRAM AYOUB
ARROCHDI SALAH EDDINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ATTAJA ZAKARIA
AZEDDINE BOUZIAN

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BADDA HASSAN
BOUALI ABDELJALIL

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

سحمود يوسف
سجا حم د
طائع ح اة
ت د عصام
ال تو ح اة
زه سع دة
عب ة حسن
عب ا ة زك اء
ا رام ايوب
الرشدي صالح الدين
اتجا زك اء
بوز ان عز الدين
دة حسن
بوع ع دالجل ل

T228225
BB1916

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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BIJBIJ FATIMA ZAHRA
BOUCHBOUK AOMAR

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BOUH RACHID
BOUHIA MOSTAPHA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BOULAID ASMAE
BZA BOUCHRA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

CHAB ANASS
CHHAIBI SALAH EDDINE

T275361
BL88176
BK223376
BH358470
BM7485
BK334062
BH478260
BE624151
BK522931
BE870366
WB164778
BL106011

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

جبج فاطمة الزهراء
بوشبوك عمار
ب ح راش د
بوح مصط
بولع د أسماء
بزى ى
الشاب أ س
شهي صﻼح الدين

AE35659
JE81175
G370292
GB169596
AA73989
A342070
AE29643
G613701
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

DARS OUASSIL
DERKAOUI HAFSA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ECHERFAOUI SOUKAINA
EDDARHRI AHMED

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL ACHHAB ANASS
EL AZZOUZI MERIEM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL BAHRAOUI BOUABID
EL BAHRAOUI SALOUA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL BOUHIDI LOUBNA
EL FAJILI NAOUAL

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL FARD BOUCHRA
EL GANSI RIDA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL IDRISSI INAAM
EL IRAQI MOHYEDDINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL KACEMI LAILA
EL MENDOUBI HOUSSINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL MOUTTAKI ABDERRAHIM
EL RMILI ANASS

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL-MELYANI FATIMA EZZAHRA
ER RAIHANI RACHIDA

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ال س واصل
الدرقاوي حفصة
ال فاوي سكينة
الداغري أحمد
اﻻشهب ا س
العزوزي م م
ال حراوي بوعب د
ال حراوي سلوى
البوح دي لب
الفج نوال
الفرد ى
ال ـ ـك ـن ـ ـ رضـ ـ ـ ــى
انعام
اﻻدر
العرا مح الدين
القاس ل
المندو حس
المت ع د الرح م
الرم أناس
المل ا فاطمة الزهراء
ال حا رش دة

AD200573
G304163
AD257373
AD251371
AA62475
AD185532
A366093
LF37922
AA49276
AA5784
AA37351
XA110014
AA41690
AA35824
AE134609
AE82194
CD16381
GN221766
X391197
TK18491

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
آداب  /علوم
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

LAKTAOUI HIND
MAHBOUBI LOUBNA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ل تاوي هند
محبو لب

AE66820
AE79263
38/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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 إعاقة73 ،متجزئة الخ الشاو ة طانة ص .ب 3161
سﻼ )-اقل م سﻼ جهة ال اط  -سﻼ  -القن طرة(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MOUNADI IDRISSI MALIKA
TAHMOUME MUSTAPHA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ZEROUALI NOURA
ZHAR HICHAM

اقتصاد  /قانون

AFWALLAH SAFIA

مل كة

المنادي اﻻدر
تهموم مصط
الزروا نورة
الزهر هشام
عفوﷲ صف ة

رقم طاقة التع ف

CD420945
AE142712
AE22225
AE124747
AE146764

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

اقتصاد  /قانون

KACIMI OUSSAMA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

LAJI FATIMA-ZAHRAE
LAOUFI SOUHAILA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MAAMRI YOUSSEF
MAHBOUL FATIHA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MOUSSI IMADE
MOUSSI JAMAL

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

RHATTAS AHMED
SAHLI HABIBA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

SHOUL MOHAMMED
TAHRI LOTFI

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

TAHRI MOHAMMED
TBIBI MOHAMMED

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اسامة
قاس
ﻻ فاطمة الزهراء
العو سه لة
معمري يوسف
مهبول فت حة
مو عماد
مو جمال
الغطاس أحمد
السه حب ة
سهول محمد
الطاهري لط
طاهري محمد
طبي محمد

F549430
FB107047
F543136
F584069
FK2315
F422295
FH36205
F318936
FH16787
F376544
FA115879
FB89437
F577754

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
AABASSI HAMZA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

عا

حمزة

رقم طاقة التع ف
IA135081
39/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ASSIOUI MOURAD
BELFARTAS ABDERRAHMAN

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BENKHALDOUN SOUKAINA
BENLAAMIRIA MOHAMED

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ECH-CHAYBY HANAN
EL HILALI RACHID

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL OUARDIGHI EL MOKHTAR
EL QABBABI IMAD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HARIF KHALID
KECHA OUSSAMA ACHRAF

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

OUMAZOUGH ABDELLAH
RYAD YOUSSEF

اقتصاد  /قانون

SAADANE LATIFA

عسيوي مراد
لفرطاس ع د الرحمان
بنخلدون سكينة
بن لعم ة محمد
الشعي حنان
الهﻼ رش د
الورد المختار
الق ا عماد
ح ف خالد
ق اسامة ا ف
ومزوغ ع د ﷲ
ر اض يوسف
سعدان لط فة

V342703
IA48666

التخصص

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه و مساعدة اﻻشخاص
تاف ﻼلت(-
التخصص

وضع ة إعاقة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

NADER MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

NASSIR AMINE
OUCHEHOUCH HASSAN

آداب  /علوم
آداب  /علوم

OU-IDIR NAIMA
OUKADI ADEL

آداب  /علوم
آداب  /علوم

OULHOU HASSAN
REJDALI MOUNIA

IE26348
IA179833
IA187178
I514853
QA168346
I730504
IB164944
ID39078
IA123590
ID66798
I736109

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

رقم طاقة التع ف

الناظر محمد
ناص أم
اوشهوش حسن
ا دير نع مة
وقدي عادل
أوالهو حسن
الرجدا مون ة

U178072
PA147108
UB73617
PA134717
U184462
UB86843
U154347

40/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

ف

لتوظ ف مت

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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 :مقر مندو ة التعاون الوط ال ائن شارع الحسن الثا ص.ب )- 204اقل م زا ورة جهة درعة -
تاف ﻼلت(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HAMIDI FATNA
MASROUR AHMED

اقتصاد  /قانون

OUAKLIM MOHAMED

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

حم دي فاطنة
م ور احمد
و ل م محمد

JC429940
PB214186
P217806

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

JIBSI AICHA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

KARBA MOHAMED
LABRAS EL OIFI

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

LAMSSAADI GHEZLANE
LAOUINE AIMAD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MAAMOUZ ADEL
MITALEN ABDALLAH

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

OUAZDOUITE NASSIMA
OUHSAINE JAMILA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

RAFIAA MOHAMED
SABI MOHAMED

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

STITOU OUSSAMA
YARA YASSINE

اقتصاد  /قانون

ZAIDA SAID

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

عا شة
ج
ك ا محمد
اﻻبرص الوا
المساعدي غزﻻن
ﻻو ن عماد
معموز عادل
مثالن ع دﷲ
وزدو ت س مة
اوحس جم لة
رافيع محمد
صا محمد
اس يتوا أسامة
ارا اس
ز دا سع د

JB454400
JM3680
JZ7371
JA158233
P314449
JB464538
JB421550
JD58278
JB456695
J441391
JM22871
JH48342
SH158839
JM12150

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
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

AMGHAR HAMZA
BAROU DINA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

أمغار حمزة
برو دينا

L504600
L700150
41/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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 ،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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BELARBI NASSIRA
BEN-NEKRO AZEDDINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BENSLIMANE KHALIL
BOUKR LAILA

اقتصاد  /قانون

BOUSSOUF SOUHAILA

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

EL ATTAFY HAFSA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL AZOUAR ASMAE
EL BAKKALI SARRA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL HASNAOUI AYOUB
EL MAADADE MOHAMED

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL MHASSANI NAZIHA
EL MOUADEN ZAKARIA

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة فاس  -مكناس(-
التخصص
آداب  /علوم

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

العر نص ة
بنقرو عز الدين
ب سل مان خل ل
بوكر ل
بوصف سه لة

L560830
L572268
BK102334
L613542
LE18141

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

رقم طاقة التع ف

العطا حفصة
العزوار أسماء
ال قا سارة
الحسناوي أيوب
المعضا محمد
المحسا ن ــهة
المودن زك اء

GM146265

وضع ة إعاقة شارع يوسف ابن شاف

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
BELAIDI ABDELHAMID

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

لع دي ع د الحم د

K556693
K375769
LB189347
GM102168
LC218716
LB115546

المس ة )- 2اقل م تازة
رقم طاقة التع ف
GK89073

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

HAMMOUNI TARIQ
HAMSI ILHAM

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

حمو طارق
حام الهام

CD594509
C972100
42/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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
مكناس(-
التخصص

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

IMLOUL ZINEB
IMOUZAZ REDOUANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

JDAA ISMAIL
KAHAICH MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KHIFENNOU ELMUSTAPHA
KHIFENNOU LAHCEN

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KRIMAA NOUR EL HOUDA
LAKRAE ABDELALI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LATRACH HASSANIA
LAZRAK MOHAMMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LHAROUCH MEHDI
M BAREK ISMAILI

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

إملول ز ب
ا موزاز رضوان
الجدع اسماع ل
ا ح ش محمد
خ فنو المصط
خ فنو لحسن
اق مع نور الهدى
لق ع ع د العا
لطرش حس ة
اﻷزرق محمد
الهروش المهدي
ام ارك اسماع ل

CN8989
BJ321003

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL AHALLAMI AHMED
EL BAKALI FOUAD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL HALLAMI YOUSSEF
EL HASSOUNI NABIL

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL KHALFOUNI ANASS
EL KHOULFI HAMZA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELJINYANI MOUHCINE
ERRAHMAOUI YOUNES

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

FATIMA-ZAHRA REZZIKI
FELLOUKI HAMID

CD13180
CD163488
CD410038
CB91826
C588232
CC21303
CC24510
CC3418
CD6255650
UC89447

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

الحﻼ أحمد
ال قا فؤاد
الحﻼ يوسف
الحسو ن ل
الخلفو ا س
الخول حمزة
الجن ا محسن
الرحماوي يو س
فاطمة الزهراء الرز
فلو حم د

رقم طاقة التع ف

DC32874
ZT29023
DC33059
CD240885
D826113
D916876
DJ31506
DO20274
D831655
D510961
43/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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 و مساعدة اﻷشخاص
 مكناس(-التخصص

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

KHOUYA ASMAE
KORBA MOHAMED

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

KOURDAD ZAKARIA
LAARAIBI MOHAMED

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

OULAAOUD HOURIA
SBAIA-ELMADI AHMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SKIH MOHAMMED FADEL
TIRFAS EL BACHIR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

TIRFAS MOULOUD
YOUSSEF ABOUKHAM

آداب  /علوم

ZAIDAN BRAHIM

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

خ ا أسماء
ق ة محمد
كرداد زك ا
محمد
لع

D853707
GJ31103

التخصص
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ABARZAQ MUSTAPHA
AIT HMITTI KHALID

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AMALLAH ASMA
ARAMI ABDERRAHIM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BAROUDI ABDELILLAH
BASRY WAHIBA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BELAFRAITIS WAFA
BEN DAOUDI MOHAMED

DB27290
DO53779

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

رقم طاقة التع ف

العود حور ة
س يع الما أحمد
سكيح محمد فاظل
ترفاس ال ش
ترفاس مولود
يوسف ابوخام
ز دان إبراه م

JA84887
JA160162

م ان إجراء الم اراة :مركز دار ال واﻹحسان  ،أمرش ش الداود ات قرب المس ش
)اقل م مرا ش جهة مرا ش  -أس (-
اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

الجام

JA95168
JZ3216
JZ4874
JZ768
JF 23041

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ابرزاق مصط
أ ت احمي خالد
أمﻼح أسماء
ارا ع د الرح م
برودي ع د اﻻله
ي وهي ة
الفرائط س وفاء
بن الداودي محمد

EC46525
EE627291
EE521723
BH385801
ُ
◌EA185056
EA203228
HA204250
E264895
44/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻر عاء  24ف 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 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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

CHOUIB ZAKARIA
EL IDRISSI ALI

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL MAKNI AZIZ
EL MANSOURI YOUSSEF

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELASRI SAFA
ELASSAAD MOHAMED

الجام

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اش ب زك اء
ع
اﻻدر
الما ع ز
المنصوري يوسف
الع ي صفاء
اﻻسعد محمد

EE503785
EB189598
Y167001
EA195866
N425179
IE22548

45/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ABDELMALED FATIHA
AIT BRAHIM OTHMAN

آداب  /علوم

AIT LAKRICH MOHAMED

الحس

)-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ع د المالك فت حة
أ ت ابراه م عثمان
ا ت الق ش محمد

BM3960
BK500495
PB211836

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة الزرقطو زنقة الب الجد د الدار الب ضاء انفا -
)اقل م الدار الب ضاء أنفا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

BOUCHALA ASSIYYA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BOUIKENAOUN MAROUANE
CHABANI SOUKAINA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

CHABBA AHMED
CHABBA SOUKAINA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

CHEKHE FAROUK
CHELGOUI SAIDA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

CHNITEF MERYEM
ECH-CHOUKY ADIL

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL BELGHYTY OHTMANE
EL MOUTTAKI AFAFE

اقتصاد  /قانون

EL OUAKILI HOSNI

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بوشعلة أس ة
ب كناون مروان
اش ا سكينة
الش ة احمد
الش ة سكينة
فاروق
الش
شل وي سع دة
شت فم م
الشو عادل
ال لغي عثمان
المت عفاف
الوك حس

BK 295201

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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ESSAHI ABDESSADEK
FAHAM ELMEHDI

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

FANAN JAMAL
FARES FATIMA ZAHRA

BK395251
BJ441466
BE790491
BE849656
BK245988
BJ422595
BE879174
T225639
BL109577
BE848685
BE713390

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

السا ع د الصادق
فاهم المهدي
فنان جمال
فارس فاطمة الزهراء

AD59125
GK99505
AB815886
AA54770
46/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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 ،زنقة أبو فراس الم
)اقل م ال اط جهة ال اط  -سﻼ  -القن طرة(-التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

GHOLAM ALI
HABBAZ FADOUA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HADDAD KARIM
HAMDAN SMAHANE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HASNAE TOUMI
HMIDDOUCH AYOUB

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

IBADAH LATIFA
JAYER AYOUB

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

KERCHAOUI KARIMA
KRITI OUSSAMA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

LAHMINE NASSIM
LAHNAWAT NAJAT

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

LOUSSAOUI SAMIA
MAAZI KHALID

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MAROUIK YOUNESS
MAZOUZI MERYEM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MAZZOUGI ABDELAZIZ
MNARI MINA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MONSIF MOHAMED
MOUJTAHID HICHAM

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

غﻼم ع
ه از فدوى
حداد ك م
حمدان اسمهان
تو حسناء
حم دوش أيوب
ع ادة لط فة
جائر أيوب
قرشاوي ك مة
أسامة
ك
لحم س م
لهنوات نجاة
لوساوي سام ة
معزي خالد
مرو ك يو س
مزوزي م م
مزو ع د الع ز
مناري مينة
منصف محمد
مجتهد هشام

R243696
TA118512
G661773
AE3043
AD256154
GN218932
BH600584
AD231412
EE555157
GK136169
GN201961
JB500110
AA34402
BL115339
AA63268
AE15245
D478940
AD200427
AD288369
GA107661

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
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

AIT GAGHOU MAROUAN
AIT-BBA FATIHA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ا ت اغو مروان
ا ت ا ا فت حة

AE225306
AB633157
47/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

ف

لتوظ ف مت

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 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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AREGHIOUI MOUSSA
BADDI FATIMA ZAHRA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BELAARJ ABDELALI
BELAFHAIL SAIDA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الرغيوي مو
ادي فاطمة الزهراء
لع ج ع د العا
لفح ل سع دة

AE184078
AB350656
BE631385
AE84138

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

صغور ا مان
سط ف خالد
صد إل اس

I728551
IB215996

التخصص
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

SAGHOR IMANE
SATIF KHALID

اقتصاد  /قانون

SIDQI ILIASS

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه و مساعدة اﻻشخاص
تاف ﻼلت(-
التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

وضع ة إعاقة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

SADIKI AMINE
TAGHLAOUI ZAHRA

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

TALHAOUI AZIZ
ALISSAOUI ABDELHAMID

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

DAOUDI ABDELLAH
ELHANSAR NADIA

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

I721372

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

رقم طاقة التع ف

الصاد ام
تغﻼوي الزهراء
طلحاوي ع ز
الع ساوي ع د الحم د
الداودي ع د ﷲ
الحنصار ناد ة

VA131691
UC139417
VA37908
PA147114
P245149
VA96671

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

ZAKKI REDOUANE

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ز رضوان

JM14884
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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 ع د الخالق الط س مجمع الصناعة
التفل د ة  -ط ق مارت ل تطوان )-اقل م تطوان جهة طنجة  -تطوان  -الحس مة(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BOUSSOUF YOUNES
BOUZIZOUA YASSINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BRAÏK OTMAN
CHEKRI IMAN

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

CHLIAH SAID
EDDARDRY FATIMA

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL OUAHABI CHAMSSE EDDINE
ELACHRAFI MAJD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELHADDAR JABER
ELMHASSANI FATIMA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ENCHOU HICHAME
ENHILI HAJAR

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة فاس  -مكناس(-

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بوصف يو س
بوززوي اس
ابرا ك عثمان
شكري إ مان
الشل اح السع د
الدردري فاطمة

L506221
L442518

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUATIA ZOHIR
BOUHOUCH AHMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOULARBAH NAJIA
CHOKRAFI IBRAHIM

آداب  /علوم

EL HAJJAJI OUAFAE

LC135269
GM151202

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

رقم طاقة التع ف

الوها شمس الدين
اﻷ ا مجد
الهدار جابر
المحسا فاطمة
ال شو هشام
النح هاجر

K451150
LA36568

وضع ة إعاقة شارع يوسف ابن شاف

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
BOUATIA MOURAB

LA 15100
L410006

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

بوعط ة مراد
بوعط ة زه
بوحوش احمد
بول اح نج ة
الشقرا ابراه م
الحجا وفاء

L603534
LC260998
LA72130
K545111

المس ة )- 2اقل م تازة
رقم طاقة التع ف
Z548170

Z459957
Z472860
Z455633
Z503230
Z481355
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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
مكناس(-
التخصص

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MAMOUNE SAFAE
MAMOUNE ZINEB

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MANESSOURI RACHID
MARIA BEN SAID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MARJAN ABDELOUAHED
MELLAHI RACHID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MOUMEN RACHID
NOUISRI RIDA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

OUARJIJ HAKIMA
RZINE AZZEDDINE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SALIH EL MOSTAFA
SOSSEY ALAOUI ABDELAZIZ

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

مامون صفاء
مامون ز ب
الم سوري رش د
م ة ب سع د
مرجان ع د الواحد
مﻼ رش د
مومن رش د
ير
ن
وارجيج حك مة
الرز ن عزالدين
الصالح مصط
صو علوي ع د الع ز

CD188876
CD188877

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

LATBI ZOUHAIR
LOUKILI BOUCHRA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MALKI MOHSINE
OUMMADI BOUCHRA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

OUZIZI NAWAL
TABET ADNANE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

YETTAHERI ABDELJALIL
ZAIM NOURA

C375653
CD553511
CC30727
CB216007
CD451114
CD378053
C513374
CD13212
C265350
C394452

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

العت زه
لوك بو ة
مل محسن
أمادي بو ة
از زي نوال
التا ت عدنان
الطاهري ع د الجل ل
الزع م نورة

D745114
D832731
VA140522
V205809
DA67246
D717389
D946722
D813389

50/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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
نون(-
التخصص

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ABALI ABDELKABIR
BAILLAL BRAHIM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BELLOUCH BRAHIM
BEN YAHIA EL HAFED

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BISOUGAL KHADIJA
BOUCHHAIB AICHA

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

رقم طاقة التع ف

ا ا ع د ال ب
ب ﻼل ابراه م
لوش أبراه م
الحافظ
ب
ب سو ال خد جة
بوشه ب عا شة

JD56977
JA167750

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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELKTAOUI MAROUANE
ESSARGHINI ABDELKABIR

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

FARILI JIHAD
GOUMIH HAMZA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HILAL MOHAMED
KARBABE YOUSSEF

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

KASIMI KHADIJA
KHATIM NAJIB

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

LAAMARI ABDESSAMAD
LAMSIKINE NOUR-EDDINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

NAFID ABDERRAHIM
NASSIRI KHADOUJ

الجام

JA172240
JA153886
JF57122
JA151014

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ال تاوي مروان
ال غي ع د ال ب
جهاد
ف
كوميح حمزة
هﻼل محمد
ق اب يوسف
قاس خد جة
خاتم نج ب
العامري ع د الصمد
لمس ك نورالدين
نافظ ع دالرح م
النا ي خدوج

EE569167
EE417745
EE633907
ُ
◌EA215341
IE16139
E527476
EA164706
Y108333
EE537998
EE621755
Y452208
EA114839
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

ف

لتوظ ف مت

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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BROTO AHMED
EL AIBOUD EL MOSTAFA

آداب  /علوم

EL HOR ABDELJABBAR

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ابروطو احمد
العيبود المصط
الحر ع دالج ار

MA118779
M415867

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

AKKAD SAID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AMHARECH MOUNA
ANNANE LOUBNA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BLADI BADR
BOUGUI HAMIDA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

CHENGAFE EL MEHDI
EL BERMAKI HIND

MC278201

الحس

)-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

العقاد سع د
أمحارش م
عنان لب
ﻼدي در
بو حم دة
شن اف المهدي
ال م هند

BE569371
BK504024
BK305404
BH278021
BH456993
BK631006
BH256933

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة الزرقطو زنقة الب الجد د الدار الب ضاء انفا -
)اقل م الدار الب ضاء أنفا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
EL OUARAK ABDELFATAH

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELAAZOUZI EL RHAZOUANI
ELGUERRAOUI YASSINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELKACHKACHY OTHMAN
ELKAIDI NOUREDDINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

FALEH HAMZA
GHANIMI ZINEB

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

GHZIEL KAMAL
HAMDOUN BOUCHAIB

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

الوراق ع دالفتاح
العزوزي الغزوا
ال راوي اس
القشقا عثمان
القا دي نور الدين
فالح حمزة
غان ز ب
اغ ل مال
حمدون بوشع ب

رقم طاقة التع ف
BH338946

EA71101
T250492
BH386912
BJ107496
BK272069
BJ328133
K227091
BH7431
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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 وضع ة إعاقة الزرقطو زنقة الب الجد د الدار الب ضاء انفا -
)اقل م الدار الب ضاء أنفا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HAMRITI YOUSSEF
IMANI ZAHRA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

IMSAADANE ABDESSAMAD
JARDAOUI FARID

اقتصاد  /قانون

KARBOUB YOUNESS

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

وضع ة هشاشة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

MAGHFOUR SOUAD

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MOHAMMED HATIFI
MOUZAKKI HAKIM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AIAT YASSINE
AKRAM AYOUB

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

يوسف
حم
اما زهراء
امسعدن ع دالصمد
جرداوي ف د
ك وب يو س

T205087
BK124528

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELAYATTE HADHOUM
ELMEKKAOUI MARIYAM

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

مغفور سعاد
هات محمد
مز حك م
ع اط اس
أ رم ايوب

WB118683

التخصص
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

NACIRI IMANE
NASHI IBTISSAM

WA44874
WA162674
WA218072
WA237854

ع اض ،من ه  3مارس )-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

بوك ن وفاء
الع اط حدهم
الم اوي م م

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(-اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

T230615

التنم ة ،ال نانط سطات )-اقل م سطات جهة

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة ،شارع القا
الخم سات جهة ال اط  -سﻼ  -القن طرة(-
اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
BOUGRINE OUAFAE

BB62783
BH182606

رقم طاقة التع ف
XA113176

X351889
X394676

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

النا ي ا مان
الناص اب سام

A663226
X397567
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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 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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

OMAST AZIZ
OUHARBA SANAA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

OULMES ZAHRAE
OUNAJMA ANOUAR

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

RAJI IKRAM
RAOUHI WAFAE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

RHARBAL BOTAINA
RHILI YOUNESS

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ROUFAE YOUSSEF
SADKI KAOUTAR

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

SALMI AMINA
SEMLANI SOUAD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

SOUIRI HOUDA
TAYOURAT YASSINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

YASSINE ABBAHOU
ZAHOURI MOURAD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ZANATI RADOUAN
ZIMRI SAMIR

اقتصاد  /قانون

ZRIFI MOHAMMED

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

أماست ع ز
أوح ة سناء
أولم س زهراء
انجمة انوار
را ا رام
الرو وفاء
غ ال ب ينة
الرح يو س
رفا يوسف
صاد كوثر
السال امينة
سمﻼ سعاد
الص ري هدى
تيورات اس
أ احو اس
زهوري مراد
زنا رضوان
ز مري سم
الزر محمد

G397600
AD151276
AE232216
AE83959
GK143994
A449966
AA91943
GJ51592
GM146193
G737680
XA30593
G332624
AE199782
AE252115
AA33360
A363055
X302311
GA152127
AD209909

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

اقتصاد  /قانون

BELAZAR SOUAD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BENALILOU ANOUAR
BENDAOUI MINA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

لزعر سعاد
بنعل لو انوار
بنداوي مينة

AB280303
AE86983
AE99874
54/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

ف

لتوظ ف مت

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 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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BERRADA BOUCHRA
CHITY IKRAM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL ALAOUI MOULAY HAFID
EL BERGUI SAID

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

برادة ى
شي ا رام
العلوي موﻻي حف ظ
سع د
ال

A419497
AE22210
J315821
AB237863

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
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

AARECH MOHAMED

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة ب مﻼل  -خن فرة(-
التخصص
آداب  /علوم

التخصص

عرش محمد

SJ20651

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

AMMOURI ZINEB

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه و مساعدة اﻻشخاص
تاف ﻼلت(-

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

وضع ة إعاقة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

ERRAFIAI ALI

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ETTIHIR LATIFA
FARHI SADIA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HAFFOUD NOUREDDINE
LOUADI ABDELMAJID

اقتصاد  /قانون

MALOUI MOHA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

عموري ز ب

Q295942

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

رقم طاقة التع ف

الراف ع
الطه لط فة
فر السعد ة
حفوض نور الدين
الوادي ع د المج د
ملوي مو

PB213708
UA107200
UA30072
UD6747
UC23093
UA23216

55/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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 :مقر مندو ة التعاون الوط ال ائن شارع س دي محمد،ص.ب رقم )- 9اقل م تارودانت جهة سوس
 ماسة(-التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ALAHYANE SAID
AMEROUANE ABDALLAH

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AZZAM ABDELJALIL
AZZOUF MILOUD

آداب  /علوم
آداب  /علوم

CHOUTTA BRAHIM
EL BOUDERKAOUI MOHAMED

آداب  /علوم

ELLAOUI BRAHIM

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الح ان سع د
امروان ع د ﷲ
عزام ع د الجل ل
ازعوف م لود
شوطا ابراه م
ال درقاوي محمد
اﻻوي ابراه م

JC531125
JC315291
JC144894
JC463961
JE146783
JC492612
JC514892

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

EL BAKKALI TAHIRI FATIMA ZOHRA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL HAMSSI REDOUANE
EL HARROUS ISMAIL

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL MAKOUDI RABHA
EL OUAHABI HANAN

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL OUAHABI RABAB
ELHADDAD MAYMOUNA

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ال قا الطاهري فاطمة الزهرة
الحم رضوان
الهروس إسماع ل
المكودي را حة
الوها حنان
الوها ر اب
الحداد م مونة

L464158

وضع ة إعاقة،

التخصص
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
HAJAJ IMANE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HAJJI MOHAMED
HAMMOUDI ZOUHRA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

JEBARI MONYR
MAHRIR ABDELOUAHAB

GM180218
L526392
L599314
L547266
L561000
L609888

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

حجاج ا مان
حا محمد
حمودي الزوهرة
الج اري من
مه ر ع د الوهاب

رقم طاقة التع ف
K373091

KB98849
GB214418
L535963
L606664
56/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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
طنجة  -تطوان  -الحس مة(-
التخصص
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

MOHAMED EL-ALAMY
OMASSI RIDOUANE

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة فاس  -مكناس(-
التخصص

وضع ة إعاقة،

محمد
رضوان

وضع ة إعاقة شارع يوسف ابن شاف

المس ة )- 2اقل م تازة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELAZZOUZI IMANE
ELOUADINI TAOUFIK

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELQOBAA FATIHA
ESSAID SABAH

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HAMDACH HAFIDA
HAMDACHE HAKIMA

آداب  /علوم

HASSINE ABDELLAH

التخصص

رقم طاقة التع ف

C990788
KB3237

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

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

برواقة بندي ان طنجة )-اقل م طنجة جهة

العل
اما

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

العزوزي إ مان
الودي توفيق
القبع فت حة
السع د ص اح
حمداش حف ظة
حمداش حك مة
حاس ع د ﷲ

Z480015
Z350558
Z481817
Z425873
Z420067
Z420068
AE61861

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

TADERMET MOHAMED
TAMDA SOUAD

آداب  /علوم
آداب  /علوم

TRIOUI YOUSSEF
TYTY TOURIA

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

ZINEB SAFOUK
AALALOU ISSAM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ADNANE YOUNESSE
AMAJJOT YOUNES

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ATIFY ZAKARIAE
AYOUCHI ABDELKADER

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

تادرمت محمد
تامدة سعاد
ال وي يوسف
تور ة
ط
ز ب سفوق
عﻼلو عصام
عدنان يو س
أمجوط يو س
عاط زك اء
عيو ع د القادر

U146944
CD104648
ZT59211
C933994
CD222340
CD188288
CB308633
CC35342
CD620560
CB12325
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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
مكناس(-
التخصص

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AZAROUAL HASNAE
BAGHDADI ABDESLAM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

CHADLI MOUHSSINE
DEKHISSI MOHAMMED

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BOUFOUS HASSAN
EL AALMJ JAMAA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL AOULI KHALID
EL GHAZALI MOHAMED

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELMAKHLOUFI ABDERRAHIM
ESSAMAOUAL NAIMA

اقتصاد  /قانون

FAOUZI ABDELLAH

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ازروال حسناء
غدادي ع د السﻼم
الشاد محسن
محمد
دخ

CD586438
C947676

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

رقم طاقة التع ف

بوفوس حسن
العماج جمعة
العو خال د
الغزا محمد
المخلو ع د الرح م
السمؤال نع مة
فوزي ع دﷲ

JA 159719
JF14942

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

JF27869
JZ3406
JA169028
OD32656
JA140215

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بي يوسف
بركة حك مة

H452037
H427535

BAINI YOUSSEF
BARKA HAKIMA

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

CB94048
CC2899

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

OUADOUD MOHAMED AMINE
OUAIDOU NORA

الجام

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

ودود محمد ام
واع دوا نورة

رقم طاقة التع ف

EE619063
EA204208
58/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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 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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

OULGHAZI HASSAN
RIHAOUI SAID

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

TABIT FATIMA EZZAHRA
TAKHCH LOUBNA

اقتصاد  /قانون

ZOUBAIRI FARAH

الجام

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

والغازي حسن
ر حاوي سع د
ثا ت فاطمة الزهراء
تاخش لب
ال ي فراح

UC124970
EE853855
MJ7876
EE767298
EE547789

59/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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
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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL MORHDER EL ARBI
EL MOUSTAINE NOUREDDINE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EZZAKI FATIMA
FAHIM HASSANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

FAJR MUSTAPHA
FETOUH MERYEM

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

المغدر العر
المستع نورالدين
الزا فاطمة
فاهم حسن
فجر المصط
فت ح م م

M494871
M513892

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EZZOUBAIRI MOUAOUIA
HADRI ABDERRAHIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HARKATI LOUBNA
HOUDAJ WAHIBA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KALLOU MOHAMED
LABIED MOHAMMED

A737818
M336290
MJ5360
MA111526

الحس

)-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الزو ي معاو ة
ح ي ع دالرح م
حر ا ل نة
هوداج وهي ة
قلو محمد
لب ض محمد

PB202663
M431288
BK650050
BK647329
BH291344
BK121152

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة الزرقطو زنقة الب الجد د الدار الب ضاء انفا -
)اقل م الدار الب ضاء أنفا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
KHAYAR BRAHIM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

KHOUIRA MOUHSSINE
LAHYANY AICHA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MAHBOUBI SAMIR
MAKLACHE OUSSAMA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MOUAKI OMAR
RAGHIB HAMZA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

خ ار ابراه م
اخ رة محسن
لح ا عا شة
محبو سم
مقﻼش أسامة
الموا عمر
راغب حمزة

رقم طاقة التع ف
BE832487

BK389539
T190170
BK242866
BB147431
TA124556
BH492130
60/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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 وضع ة إعاقة الزرقطو زنقة الب الجد د الدار الب ضاء انفا -
)اقل م الدار الب ضاء أنفا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

SAHMI FATIMA EZZAHRA
SAKI ZOHAIR

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

TIGHAZOUANE YOUSSEF
ZAKIR ABDELLATIF

اقتصاد  /قانون

ZOLATI OTHMANE

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

وضع ة هشاشة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

BADR EL QADMIRI SAAD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BAHI AHMED
CHAANOUNE AYOUB

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

CHEQRAOUI MOHAMED
EL GASMI YASSINE

اقتصاد  /قانون

ELHAIMEUR ADIL

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

سه فاطمة الزهراء
السا زه
تغزوان يوسف
زا ع د اللط ف
زل عثمان

BJ450889
T284910

التخصص
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ABDENNOUR DAOUDI
ANIBAR FAYSSAL

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BELAABED RACHID
BOULBAZ HANAN

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

CHIHA EL HASSANE
DAOUDI ABDERRAHIM

BH368661

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

رقم طاقة التع ف

در القدم ي سعد
ا أحمد
شعنون ايوب
شقراوي محمد
القاس اس
الح مر عادل

WA261061

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة ،شارع القا
الخم سات جهة ال اط  -سﻼ  -القن طرة(-
اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

PB217871
BH375479

WB111842
WA254010
W385355
EEZ51604
WA254029

ع اض ،من ه  3مارس )-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الداودي ع د النور
عني ف صل
لعا د رش د
بول از حنان
ش حا الحسن
الداودي ع دالرح م

X331186
X232591
X145012
XA113478
X258898
X367134

61/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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 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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL BIAD RACHIDA
EL HASSOUNI SALMA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL MAAROUFI NADIA
EL OUARARY ALAE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELHATMI ZAKARIAE
FTOUHI MARIAM

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
)اقل م فك ك جهة ال ق(-التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الب اض رش دة
الحسو سل
المعرو ناد ة
الوراري عﻼء
الحات زك اء
فتو م م

G694645
AE38519

وضع ة إعاقة ،شارع موﻻي ع

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ABDELWAHAD EL GHAZI
AKKAOUI ACHOUR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ALLALَ ABDELKRIM
AZOUGGAGH MUSTAPHA

ال

AB148297
AE105630
AE107833
G663767

ف رقم  56ال

اﻻقتصادي

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ع دالواحد الغازي
عقاوي عاشور
عﻼل ع د ال م
ازو اغ مصط

FL81977
FL84043
FL56887
FL66043

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
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
BOUANGA MBARKA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL GARANTY ABDELOUAHAD
EL QASRY LAHOUCINE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELBAIHI MOHAMED LAMIN
ESSAADI NAJEM

آداب  /علوم

GUARHI AHMED

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

بوعنكة ام اركة
ال ران ع د الواحد
الق ي الحس
البي محمد لم
السا عدي الناجم
ار أحمد

رقم طاقة التع ف
SH111380
ً
◌Z379407
SJ25906

SJ15769
SH112862
SH92311

62/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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
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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ANEB HAMZA
BENABDELAZIZ MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

DAHDI AICHA
EL HAMZAOUI MOHAMMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL HANINE LOUBNA
EL TAOUIL CHARAF

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

عنب حمزة
بنع دالع ز محمد
دحدي عا شة
الحمزاوي محمد
الحن لب
الط ل اف

Q287055
U95562
V103257
QB10443
Q316057
QB29293

م ان إجراء الم اراة :مقر مندو ة التعاون الوط ال ائن شارع س دي محمد،ص.ب رقم )- 9اقل م تارودانت جهة سوس
 ماسة(-التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EZZALIM SAMIR
GATRA MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HARRAF HAMZA
MALED AHMED

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

SABIR MOHAMED
ACHTOUK ABOUBAKER

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه و مساعدة اﻷشخاص
ت ن ت جهة سوس  -ماسة(-
التخصص
آداب  /علوم

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

الزل م سم
ك محمد
حراف حمزة
مالك احمد
صابر محمد
أشتوك أبو كر

JC340964
JT21403

وضع ة إعاقة المركب ال وي اﻻجتما

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
AGALIM MOHAMED

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

أ ل م محمد

JT79755
JC471711
JC555373
JC413824

دار الطالب )-اقل م
رقم طاقة التع ف
JE287207

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

AHARCHI OMAR
ASLIMANI SAID

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

احر عمر
السل ما سع د

R158225
RC1056
63/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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
تطوان  -الحس مة(-
التخصص

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUTABA ABDELILAH
BOUTABA ABDELILAH

آداب  /علوم

EL HASSANI BOUCHRA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بوطا ة ع د اﻹله
بوطا ة ع داﻹله
الحس بو ى

RB101008
RB10792
ZT187148

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

ELMSAOURI SOUFIAN

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

GUIRI NABIL
HAJJAJ AHMED

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HAMMOUDAN OMAR
IMROUTEN YOUSSEF

اقتصاد  /قانون

KCHIBAL OUSSAMA

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

SOUIDIKA SAMIRA
ZOUAK SAID

اقتصاد  /قانون

ZOUITI MOHAMED

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة فاس  -مكناس(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

المصوري سف ان
ك ين ل
حجاج احمد
حمودان عمر
امروثن يوسف
قش ال أسامة

L499665

آداب  /علوم

JASSAB AL MUSTAPHA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LACHAAL HAMID
LACHKAR HICHAM

L569869
L243539
L559257

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

رقم طاقة التع ف

اص د قة سم ة
الزواق سع د
ازو محمد

KA64391
K449993

وضع ة إعاقة شارع يوسف ابن شاف

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

L644480
LC280412

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

جصاب المصط
اﻷشعل حم د
لشقر هشام

GK144467

المس ة )- 2اقل م تازة
رقم طاقة التع ف

Z164472
Z156602
Z481304
64/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

ف

لتوظ ف مت

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
جهة فاس  -مكناس(-
التخصص

وضع ة إعاقة شارع يوسف ابن شاف

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LAHMISS ELHOUSSINE
LAMSEIAH SI MOHAMED

آداب  /علوم

LEFQIR YOUSSEF

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
مكناس(-
التخصص
اقتصاد  /قانون

EL HACHMI KARIM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL IDRISSI MOHAMED
EL MEGDANI TAOUFIK

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL OUAZZANI ABDELJEBER
EL QORRY MHAMMED

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL-MERNISSI MOHAMED
FAOUZI ABDELMOUTALEB

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ICHAHDI TARIK
IDRISSI LAOUKILI HICHAM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ISSAM HILALI
JBARA ZINEB

اقتصاد  /قانون

KASMY MOHAMMED

التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

لهم ص الحس
محمد
لمسيح
لفق يوسف

Z465878
ZG117430
Z375689

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

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

المس ة )- 2اقل م تازة

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HAGGOUNI MOHAMED
HAMOUCH NAIMA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

KELLA SABIR
LABOUZI AHMED

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الهش ك م
محمد
اﻻدر
المكدا توفيق
الوزا ع د الج ار
القري محمد
محمد
المرن
فوزي ع د المطلب
الشاهدي طارق
الوك هشام
اﻻدر
هﻼ عصام
اج ارى ز ب
قاس محمد

ZG138148
C944382
ZT216916
CD85268
C638377
ZT98926
CD683385
CD375177
CD609965
CB253136
CD528484
CN20795

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

رقم طاقة التع ف

حكو محمد
حموش نع مة
قﻼ صابر
احمد ﻻبوزي

JA142094
JA98393
JA154670
JA138472
65/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

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
نون(-
التخصص
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

LAKANE OTMANE
MAISSINE HASSANNA

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

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

رقم طاقة التع ف

ل ان عثمان
م س حسنا

JZ2937
JZ533

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BENJDID ABDERRAHIM
BOUJEMEL KARIMA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

CHEBCHOUB ABDELHADI
EL BIED REGRAGUI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL FAKHAR YASSINE
ELLOUAD IBTISSAM

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بنجد د ع د الرح م
بوجمل ك مة
ش شوب ع د الهادي
الب ض الركرا
الفخار اس
اللواد اب سام

HH166267
HH171841
H329090
H68239
HH6449
HA115823

66/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ـ ــخ إجراء الم اراة:الجمعة  26ف 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 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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

GUEROUABI CHAIBIA
HADDOURI KHADIJA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HANTANE BADREDDINE
HAZZAB LAHCEN

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LAHSINI SIHAM
LAKHOUATI ABDERRAZAK

آداب  /علوم

RHARIB BOUCHAIB

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

كروا الشعي ة
هدوري خد جة
حنطان در الدين
حزاب لحسن
لحسي سهام
لخوا ع دالرزاق
غ ب بوشع ب

MA66139
M434516

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

MAGHRAOUI RKIA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MOUSSAMIH RABIA
TAZARNI BRAHIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ZANBOUR M'BAREK
ZINEB HADE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL ARBOUNI ZAKARYA
EL HASNI ALAOUI ZINEB

M554743
M544602
M517138
M569327
MC197952

الحس

)-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

مغراوي رق ة
مسامح ر عة
ال ر ابراه م
زنبور ام ارك
حا ز ب
الع و زك اء
الحس العلوي ز ب

M541830
BE826698
BK660626
BK351418
BB91861
BK283499
BK601728

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة الزرقطو زنقة الب الجد د الدار الب ضاء انفا -
)اقل م الدار الب ضاء أنفا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
ZOUAGHI DOHA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

زوا

ض

رقم طاقة التع ف
BJ428178

67/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الجمعة  26ف 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 ،النوا
)اقل م النوا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BEN EL BOUDALI WALID
DAFIR AYOUB

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELHOUSS BARA
ERRAHMANY ABDELJALIL

آداب  /علوم

TEJARI CHAIMAA

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

وضع ة هشاشة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

EL KHAOUANE IMANE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELWIHRANI HAJAR
ETAOUAHIR JAWAD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HAJRAOUI YOUSSEF
HAMMAOUI JALAL

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MALIJI MOHAMED
MOUHIDINE EL HOUCINE

 ،دوار الس ل ات ع كد د دار بوعزة- .

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بن ال دا ول د
ظافر أيوب
الهوس برى
الرحما ع دالجل ل
التجاري ش ماء

WA222043
BK397957

التخصص
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

KARMI NADIYA
KHARBOUCHE BRAHIM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

LAMBARKI AHMED
LAMBARKI FATIMA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

LAMSAGHRI YOUNESS
MARFOUSSI BADR

BK505611

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

رقم طاقة التع ف

الخوان إ مان
ال ــهرا هاجر
الطواهر جواد
حجراوي يوسف
هماوي جﻼل
محمد
مل
م الدين الحس

WA279018

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص وضع ة إعاقة ،شارع القا
الخم سات جهة ال اط  -سﻼ  -القن طرة(-
اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
EL AIDI MOHAMMED

BB63454
BK315081

WA201303
WB173439
QA178748
W322792
W383015
BE786300

ع اض ،من ه  3مارس )-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

العا دي محمد
ار ناد ة
خ وش ابراه م
الم ار أحمد
الم ار فاطمة
لمصغري يو س
در
مرفو

رقم طاقة التع ف
XA98295

X396648
X373544
X256080
X342065
XA109322
X388148
68/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الجمعة  26ف 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 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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HARRAK AZZDDIN
IBRAHIMI ADIL

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

JNAH NADIA
KARBAL MOHAMMED

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

KARIM BAHIJA
LAHMAR HAJAR

اقتصاد  /قانون

MYMTY HANANE

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
)اقل م فك ك جهة ال ق(-التخصص

الحراق عزالدين
اﻻبراه عادل
جناح ناد ة
ق ال محمد
ك م به جة
الحمر هجر
م م حنان

LB54070
AB402387

وضع ة إعاقة ،شارع موﻻي ع

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

BAKAZZA FATIHA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BELARABI IBRAHIM
OUBAALI MUSTAPHA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

HAIDA AZIZ
KHTIRA MOHAMED

ال

AB137890
AE176972
AB815836
AE82255
X298536

ف رقم  56ال

اﻻقتصادي

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ا زا فت حة
العرا ابراه م
و اع مصط
ح دة ع ز
خت ى محمد

FL53045
ZG143186
FL51633
FL82223
FL49140

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
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
HABBAB AHMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HAMMA KAMAL
HMOUDA OMAR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LOULOUD AZZAZ
MOUNASSI HASSAN

آداب  /علوم
آداب  /علوم

OURHANIM HANANE
SALIMA MOUMINE

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

ه اب أحمد
حما مال
حمودا عمر
لولود عزز
منا حسن
وغان م حنان
سل ما موم

رقم طاقة التع ف
JA38167

SJ25617
SH117733
SH 102541
SL5084
SL2556
SJ15497
69/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الجمعة  26ف 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

آداب  /علوم
آداب  /علوم

GHAZZOUN HICHAM
LMANSOUM CHARAF

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MISSAOUI YOUSSEF
MOUTAOUAKIL MOUAD

آداب  /علوم
آداب  /علوم

RADOUANE OUSSAMA
TAHIRI IMANE

اقتصاد  /قانون

EL KHATIBI ISHAK

م ان إجراء الم اراة :المركب اﻻجتما
التخصص

زنقة القاهرة ،ال

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

غزون هشام
الم سوم ف
مساوي يوسف
متو ل معاذ
رضوان أسامة
الطاهري إ مان
الخاط إسحاق

Q245581
IA143515
Q282112
QA180785
LF52808
QB18579
Q259843

اﻹداري )-اقل م فق ه بن صالح جهة ب مﻼل  -خن فرة(-

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

KHALID AHMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

KHARBOUCH KAOUTAR
OUKHCHINE HAMID

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AIDI FATIMA-EZZAHRA
CHMITI SOUFIANE

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

خالد أحمد
خ وش كوثر
اوخش حم د
ع دي فاطمة الزهراء
سف ان
الشم

I591840
IB243705
I523110
IB206588
IB227296

م ان إجراء الم اراة :مقر مندو ة التعاون الوط ال ائن شارع س دي محمد،ص.ب رقم )- 9اقل م تارودانت جهة سوس
 ماسة(-التخصص
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
AZNAG NOUR EDDINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BASSOUR SOUAD
ECHTIBI ABDELLAH

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL HAMRI NOUR-EDDINE
HAMRI IDRISS

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

IBEN TTALIB ET-TAYYEB
JABLI MOUHCINE

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

ازناك نور الدين
اصور سعاد
الشطي ع د ﷲ
الحمري نورالدين
حمري ادر س
ابن الطالب الط ب
الج محسن

رقم طاقة التع ف
JC460933

JT31858
JB383532
JC327887
JT54403
JC439343
JT25594
70/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الجمعة  26ف 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 و مساعدة اﻷشخاص
ت ن ت جهة سوس  -ماسة(-
التخصص

وضع ة إعاقة المركب ال وي اﻻجتما

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BENCHEIKH MOHAMED
LABID LAHCEN

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

SETTAR ABDELLAH
AIT MOULAY ELHASSAN

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AZROU NACER
GHEZOUANI AHMED

اقتصاد  /قانون

ILAHI EL-HASSANE

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

دار الطالب )-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بن الشيخ محمد
لعب د لحسن
سطار ع دﷲ
ا ت موﻻي حسن
أزرو نا
الغزوا احمد
اﻻ الحسان

JE273537
JE267226
JE247431
JE266945
JE292611
JE205448
JE191935

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

ASRIH MUSTAPHA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AZOUAGH KARIM
EL BARJRAJI OMAR

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL MASSAOUDI ABDERRAHIM
JAICH ELHASSANE

اقتصاد  /قانون

SABBAR SAMIR

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

أ ــح مصط
ازواغ ك م
ال جرا عمر
المسعودي ع دالرح م
ج ش الحسان
الص ار سم

R251352
RB4683
S385587
R335628
JD55723
RB12478

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

LAALAM SIHAM
MAZALA FARID

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MAZALA MOHAMED
MUSTAPHA AISSAOUI

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

SALDA SEIFEDDINE
TAKHRIPHA HAMZA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

لعﻼم سهام
مزالة ف د
مزالة محمد
ع ساوي مصط
الصلدة س ف الدين
التخ فة حمزة

LF48334
L590355
L541263
FL51041
L548182
L595218
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ـ ــخ إجراء الم اراة:الجمعة  26ف 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 ــخ والموعد المحددين له.
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
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اللغداس يوسف

L597049

وضع ة إعاقة شارع يوسف ابن شاف

المس ة )- 2اقل م تازة

YOUSSEF ELLAGHDAS

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة فاس  -مكناس(-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

MAJDOUB YOUSSEF

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MEJAIT OMAR
MOUSSAOUY NOURA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SAHLI HATIM
SGHIOURI AHMED

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

TAYAK SAID
ABEROUZ NABIL

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

مجدوب يوسف
مجع ط عمر
موساوي نورة
السه حاتم
الصغيوري احمد
الطايق سع د
ابروز ن ل

Z554010
Z426307
Z460672
Z543479
Z559955
S495562
Z583730

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

التخصص
اقتصاد  /قانون

LACHHAB ABDESLAM

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

LAKHROUTI KHALID
LAZRAK SAAD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MOUNAD ABDELKARIME
RAMDI KHADIJA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

THIOUN MOHAMED
ZOUITEN MORAD

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اﻷشهب ع دالسﻼم
الخرو خالد
لــزرق سـعـد
مناد ع د ال م
رمدي خد جة
اطحيون محمد
زو مراد

CD545803
ZT83145
CD504553

◌ِ CB234803
C971597
CD121715
ZT113567
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

ف

لتوظ ف مت

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

تار ــخ إجراء الم اراة:الجمعة  26ف 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
نون(-
التخصص

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MANSOURI AYOUB
M'BAREK AZILAL

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MGHAIFAR ALI
OULHBRI BRAHIM

اقتصاد  /قانون

WANNAS ALI

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

منصوري ايوب
ازﻻل م ارك
مغ فر ع
اواله ي ابراه م
وناس عا

JA141516
JA153531
JA46207
JE257056
JZ3490

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم

ENNACIRI HIND

آداب  /علوم
آداب  /علوم

FATIH SOUKAINA
MARJOUB HASSAN

آداب  /علوم
آداب  /علوم

MESSAK ABDELKRIM
OTMANI RACHID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

QOUASBI FATIHA
RAHMOUN KENZA

م ان إجراء الم اراة :المركب اﻻجتما

التواغ ل لم م )-اقل م لم م جهة لم م  -واد

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

النا ي هند
فتيح سكينة
المرجوب حسن
مصاك ع د ال م
عثما رش د
قواس فت حة
رحمون ك ة

H482020
HH55509
H194570
H307164
PA111793
H578007
HH240302

اب سامة ساحة  11يناير تجزئة أزلف )-اقل م الص رة جهة مرا ش  -أس (-

التخصص
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
BOUYA SOUFIANE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ECHARRADI ISMAIL
ERRAFII YOUNESSE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HOUSSNI HICHAM
LAFOUINI ABDELLATIF

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

ب ا سف ان
ال ادي اسماع ل
الرف يو س
حس هشام
ع د اللط ف
لف

رقم طاقة التع ف
N367801

Y332426
N340859
N380311
N285068
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

فاتح مارس  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
وادي الذهب(-
التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

وضع ة إعاقة ،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

AGOUJIL RACHID
EL BID MUSTAPHA

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

ELRHICHA NEZHA
BENYAICHE MERYEM

اقتصاد  /قانون

HAMIDI MARYEM

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص

موﻻي رش د )-اقل م الداخلة جهة الداخلة
اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ا وج ل رش د
الب ض مصط
الغ شة نزهة
ب عشم م
حم دي م م

OD31604
SH129166

OD49949

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

CHARQUI SAMIR

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL MAJDOUBI ATIKA
EL MAJDOUBI NOUREDDINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HALSOUS SAID
KHATIBI YOUNESS

اقتصاد  /قانون

LAZREK MEHDI

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

سم
ال
المجدو عت قة
المجدو نورالدين
هلسوس سع د
خطي يو س
لزرق مهدي

MA96771

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

OD33261
OD53519

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ESSABTI SAID
HAROUAK YACINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

HAYAR ASMAA
HOUR ABDELOIHDE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

SAYED ANASSE
ZAHAOUI KHADIJA

MC232307
MC209889
M277630
M496981
M577232

الحس

)-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

السب سع د
حرواك اس
ه ار أسماء
حور ع د الواحد
الصا د ا س
زهاوي خد جة

BK381907
BK626589
BK229476
BH228938
BK328132
BK656809
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

فاتح مارس  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 ،النوا
)اقل م النوا جهة الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص
آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

ZAIDANI ISMAIL
EJJALDI ADIL

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

وضع ة هشاشة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

NAJD RIDA
TIKA AYOUB

اقتصاد  /قانون

ZERRAD HASSAN

 ،دوار الس ل ات ع كد د دار بوعزة- .

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ال دا اسماع ل
الجلدي عادل

BK685441
BK248827

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

رقم طاقة التع ف

نجد ر
التقة أيوب
الزراد حسن

W363019
WA232277

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

TOUHAM SAMAH

W352959

ع اض ،من ه  3مارس )-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

تهام سماح

X347849

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

اقتصاد  /قانون

OUADDI DEAE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

OUBAAZZI AMINA
YOUSSFI ABDERRAZAK

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اعدي ض اء
ا عزي أمينة
يوس ع دالرزاق

AE254832
AE16304
UA66220

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
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
CHIADMI KARIM

اقتصاد  /قانون

DADDA HASSANA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

الش اظ ك م
دادة حسنا

رقم طاقة التع ف
SL296

OD39992
75/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

فاتح مارس  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 :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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL BOUBEKRI MOHAMED
EL HARRASS M'BAREK

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

LAHBIB ELMAHJOUB
MAISSI MOHAMED

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة ب مﻼل  -خن فرة(-
التخصص
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ETTOUSSI ABDELLAH
IBN EL KHATTAB SAID

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

KADDOUMI NOREDDINE
LAOUICHI FOUAD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MACHROUHI BADERDDINE
MKADMI M'HAMED

م ان إجراء الم اراة :المركب اﻻجتما

الب كري محمد
الهراس م ارك
لحب ب المحجوب
محمد
م

SH117716
SJ22212
SH174851
SH170317

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

زنقة القاهرة ،ال

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

التو ع د ﷲ
ابن الخطاب سع د
قدو نورالدين
فؤاد
الع
م و در الدين
مقد محمد

QA74892
Q271801
QA127711
Q292010
Q312977
Q185492

اﻹداري )-اقل م فق ه بن صالح جهة ب مﻼل  -خن فرة(-

التخصص
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
LEMZAROUAL HICHAM

اقتصاد  /قانون

ZEMMOUR SAID

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

لمزرول هشام
زمور سع د

رقم طاقة التع ف
IB230385

IB240458

م ان إجراء الم اراة :مقر مندو ة التعاون الوط ال ائن شارع س دي محمد،ص.ب رقم )- 9اقل م تارودانت جهة سوس
 ماسة(-التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

OUADDI MOHAMED

اقتصاد  /قانون

TRACH ABDERRAHIM

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

اوعدي محمد
اطراش ع د الرح م

JT21999
JT63474
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

فاتح مارس  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 اﻷشخاص
ت ن ت جهة سوس  -ماسة(-
التخصص
اقتصاد  /قانون

وضع ة إعاقة المركب ال وي اﻻجتما

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

OUETO RACHID

دار الطالب )-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

او طو رش د

JD57248

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

ZAGHOULI KHADIJA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ZARROUK LAILA
ZEROUAL BOUCHRA

اقتصاد  /قانون

ZNAIGA MOHAMED

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة فاس  -مكناس(-
التخصص
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AZZOUZI MOHAMMED
BEN MOUSSA KAOUTAR

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BENRACHED BADIA
EL MIR MOURADE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

JASSAB MIMOUN
ZAROIALI MERIEM

التخصص

الزغو خد جة
زروق ل
زروال ى
زن كة محمد

L323966

وضع ة إعاقة شارع يوسف ابن شاف

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

L485178
LF34238
GM174124

المس ة )- 2اقل م تازة

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

عزوزي محمد
بن مو كوثر
بن راشد د عة
الم مراد
جصاب م مون
زروا م م

Z165942
Z614744
Z609529
Z541502
Z171774
ZG123326

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

TAYARA ABDESSADEK
ASSALI FATIMA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BAHIRI BAHIA
EL MOUSSAOUI BOUCHRA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ط ارة ع د الصادق
عسا فاطمة
اهري به ة
الموساوي ى

PB161903
H692256
H636333
HH158229
77/80

لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

فاتح مارس  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
اس جهة مرا ش  -أس (-
التخصص

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL MOUSSAOUI ZAHIRA
GMIHA ABDELOUAHED

م ان إجراء الم اراة :المركب اﻻجتما
التخصص
آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

وضع ة إعاقة ،ساحة موﻻي يوسف المدينة القد مة )-اقل م
اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الموساوي زه ة
ا م حة ع دالواحد

HH250855
MD2209

اب سامة ساحة  11يناير تجزئة أزلف )-اقل م الص رة جهة مرا ش  -أس (-

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

TAOURIRI KABIR
TARIQ MOHAMED

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

التور ري كب
طارق محمد

N281704
N333699
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لوائح الم شح

المقبول

ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
دورة ف اير 2021

لتوظ ف مت
تار ــخ إجراء الم اراة:اﻻثن

ف

وضع ة إعاقة

من الدرجة الثالثة

فاتح مارس  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

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MANOUN HAMZA
M'GHARI ABDELMAJID

اقتصاد  /قانون

ZAHER ABDERAZZAK

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

مانون حمزة
امغاري ع د المج د
الزاهر ع د الرزاق

MA146800
W204992
M529185

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون

MARZOUKI AMAL

اقتصاد  /قانون

NAJMI MOHAMED

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة ب مﻼل  -خن فرة(-
التخصص
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

التخصص
اقتصاد  /قانون

QOSTAL REDOUANE
TARIKT ABDELKRIM

التخصص

SJ23452

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

قصطال رضوان
ت كت ع د ال م

QB30975
AD56568

وضع ة إعاقة شارع يوسف ابن شاف

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

ZERHOUNI MOHAMMED

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

مرزو امل
ناج محمد

SH189337

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

م ان إجراء الم اراة :مركز توج ه ومساعدة اﻷشخاص
جهة فاس  -مكناس(-

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

المس ة )- 2اقل م تازة

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الزرهو محمد

Z290177

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

JABBOUR AMINE
KHMILA ABDELHADI

اقتصاد  /قانون

LAISSAOUI FATIMA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

جبور أم
اخم لة ع د الهادي
الع ساوي فاطمة

H691822
H704951
H231744
79/80
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