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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 الثان ة

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  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

AMAKRANE JEMAA
BOUGHRIBA NADIA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOURAS SAID
EL ALI MOHAMMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL GOR AMAL
ZINBI SOUAD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL HILALI MOHAMMED
KISSI MOHAMMED

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

امقران جمعة
بوغ ة ناد ة
بوراس سع د
العا محمد
ال ور امال
ز ن سعاد
الهﻼ محمد
محمد
ق

FL60496
FB104709
GN153236
FH39942
F418094
F725867
F531347
F565814

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

امتوي جمال
اوش ا اق ال
صابر مو ع د الع ز
الطغرا ع د اللط ف
بهجة رضوان
الزروا حم د

IA70131
IA153599

التخصص
آداب  /علوم
آداب  /علوم

AMTOUY JAMAL
OUCHOUIA IKBAL

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SABER MOULAYABDELAAZIZ
TOUGHRAI ABDELLATIF

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BAHJA REDOUANE
EZZAROUALI HAMID

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

V119244
SJ 12160
I717317
ID76414

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

التخصص
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
DEBBAGH ADELMOUNAIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL ASRI BRAHIM
HOUSSA ABDERRAZAK

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LAGHRISSI MERIAM
SOUGRI LAILA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

الد اغ ع د المنعم
الع ي إبراه م
حو ع د الرزاق
م م
الغ
السكري ل

رقم طاقة التع ف
JB430961

JM57291
UA77530
J499O81
J456786
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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 الثان ة

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 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

AASSIME YAHYA
BARRA AZIZ

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BENZAKOUR YASSINE
GHALLALI KHADIJA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

NIDLAHADJ EL HASSANE
RAMZI JAMILA

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

عاصم ح ا
ارة ع ز
ابن زا ور اس
غل خد جة
ندالحاج الحسن
رامزي جم لة

JA150161
JT15191

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUJNAHE MOSTAFA
KOUYACHE ABDELALI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

OMARI MOHAMMED
SAGHOURI EL IDRISSI IMANE

J494734
JY12770
JM6720
JH19476

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بوجناح مصط
ك ش ع د العا
عماري محمد
إ مان
الصغوري اﻹدر

DO12370
D391510
D743019
DO9455
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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 الثان ة

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

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ABBAHOU ABDERRAHMANE
ABIDI SAID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

AWATI ANAS
BADIL NOUREDDINE

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BENBELLA ADIL
BOUY TARIK

آداب  /علوم

DAOUI MERIEM

أ احو ع د الرحمان
عب دي سع د
عوا أ س
د ل نورالدين
ب لة عادل
ا طارق
الضاوي م م

AA41813
FB27158

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

BOUTAHRI MOHAMED

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

وضع ة إعاقة

KAABOUR DRISS

التخصص
آداب  /علوم

AFERKY MOHAMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

CHKOUKOUT YOUNES
EL GRAFEL ABDERRAHIM

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL OIRDI MOHAMED
HATI MOURAD

T240898

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بوطاهري محمد

UC99066

المرس )-اقل م مكناس جهة فاس

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

اس
الطخ
كعبور إدر س

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

AD268092
AD144106

المس ة )-اقل م الراش د ة جهة درعة -

وضع ة إعاقة ظهر المرس

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
TAKHCHI YASSINE

A447057
GK97905

الجام

رقم طاقة التع ف
DO44962

D968709

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

افرك محمد
شكوكوط يو س
ال رافل ع د الرح م
الوردي محمد
حا موراد

E764221
PA125406
JC334475
EE738536
PA100112
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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 الثان ة

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
آداب  /علوم
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

KHATIB MOHAMED ESSAID
SAIDI NIZAR

الجام

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الخط ب محمد السع د
السع دي نزار

EE28325
D716744
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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 الثان ة

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 ،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 AOUAMI ASMAE
EL GASMI OMAR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL MOUAHID HICHAM
EZZI MOHAMMED

آداب  /علوم
آداب  /علوم

FOULA MOHAMED
GHENNIOUI SAMI

آداب  /علوم
آداب  /علوم

GRICH AZIZA
LAHMAR MBARK

آداب  /علوم
آداب  /علوم

LAHSINI ASSIYA
NAJI KHAOULA

آداب  /علوم
آداب  /علوم

NOUALA HADDA
SABRI EL ALAOUI MOULAY LAHBIB

آداب  /علوم
آداب  /علوم

SALMI FADWA
SOUILAH KHALID

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ZARRIK BASMA
ZARRIK SAMIA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ABDELAALI AIT OUBKHANE ABDELA
AMEQJOR MUSTAPHA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BAHI RIM
BELBAHI MAROUANE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BENAICHA SIDI MERYEM
BENCHAFFI KAWTAR

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BENMALLOUK IMAD
CHAABA MOHAMMED

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

العوا اسماء
ال اس عمر
الموح د هشام
الزي محمد
فولة محمد
الغنيوي سا
ا ش ع زة
لحمر م ارك
لحسي اس ا
نا خولة
النوالة حادة
ص ي العلوي موﻻي الحب ب
السال فدوى
اس لح خالد
زر ق سمة
زر ق سام ة
أ ت أو خان ع د العا
أمقجور مصط
ا رم
ل ا مروان
بن عا شة س دي م م
ب شا كوثر
بنملوك عماد
الشع اء محمد

AD 170575
JZ1619
AE147792
AD124814
G390210
Z333919
GA158604
JF40239
XA111397
CD97393
Z365427
DA54449
G488860
Z485219
G687152
G687147
LA151365
A767195
F559042
A442359
G663104
AA52653
XA90031
AB527856
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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 الثان ة

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 و مساعدة اﻻشخاص
تاف ﻼلت(-
التخصص
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

HAFSA AIT AKKA

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

وضع ة إعاقة

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

LAMBARAA ABDELHAFID
ABDELAZIZ LAGHMICH
AL BARRADI AIMAD

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

رقم طاقة التع ف

ا ت عقا حفصة

VA133716

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

رقم طاقة التع ف

الم ع ع د الحف ظ
اللغم ش ع د الع ز
ال ادي عماد

K533362

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
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
TEBAA HOUDA

LAHLOU MONSIF
ZROUD RACHID

الجام

KB69351
L463018

محمد السادس ،مرا ش -

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

الت اع هدى
لحلو منصف
ازرود رش د

رقم طاقة التع ف
EE480443

E786260
Y399795
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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 الثان ة

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 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

BAROUANE SAFAA
EL BEZZAOUI SAMIR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

EL MOUAHHID SAID
ELJOUNAIDI BADR

آداب  /علوم
آداب  /علوم

FAHLANE CHAYMAA
MAADOUR SOUAD

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

ZIANE MOHAMMED
CHELIF HANANE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

CHRIFI NAIMA
EL HANNANI AADIL

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

GOUIT MOHAMED
HAFDI ILHAM

اقتصاد  /قانون

HAFDI KAOUTAR

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بروان صفاء
ال اوي سم
الموحد سع د
الجن دي در
فحﻼن ش ماء
معضور سعاد
ز ان محمد
شل ف حنان
نع مة
الهنا عادل
ال ط محمد
حف الهام
حف كوثر

T183148
BE746070

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

CHAHDI EL OUAZZANI KHALIL

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL BAKKALI AMINE
EL HAFED MOHAMED AMINE

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELMORASLI ISMAIL
LAARAJ AYOUB

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

LAGFID SOUKAINA
MEHSAS MAHMOUD

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MOSLIH YASSINE
ZAIRI ZAKARIA

T145660
BH458609
BK607453
GK119590
M476321
BL103629
BH284429
IE167
BH131792
BH263183
BB155458

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الشاهدي الوزا خل ل
ال قا أم
الحافظ محمد ٱم
المرس إسماع ل
لعراج أيوب
الغف د سكينة
مهساس محمود
مصلح س
الزايري زك اء

A339290
ZT98539
AA3847
AB518246
AD261975
AD263246
A661402
A644105
ZG102528
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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 الثان ة

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

ZBAKH FATIMA ZAHRAA

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

BA-ABBES LHOUSSAINE

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

التخصص

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

AMEAD EL HAOUZI OMAR
BENMIRA SARAH

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

EL ABAR MOHAMED
EL HABACHI YOUNESS

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

ELMCHACHTI ADIL
GRIMET SOUFIANE

اقتصاد  /قانون

ZEROUALI BILAL

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

ال اخ فاطمة الزهراء

AD212054

ال

ف رقم  56ال

اﻻقتصادي

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ع اس الحس

UA81158

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
HAJJARI ADIL

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

وضع ة إعاقة ،شارع موﻻي ع

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

رقم  3ساحة ب ي ي حسان

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

الحجاري عادل

رقم طاقة التع ف
Z475665

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

رقم طاقة التع ف

أمعاد الحوزي عمر
بنم ة سارة
الع ار محمد
يو س
الح
المشاش عادل
ا مط سف ان
الزروا ﻼل

KB92798
LB166251
LB134810
LA137640
K162352
GM144399
LB167892

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

ALOUI LAHCEN

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

علوي لحسن

CD509622
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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 الثان ة

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
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

BENCHERQUI AHMED
BOUSSETA ABDELILAH

آداب  /علوم
آداب  /علوم

BOUYAZDOUZEN YOUSSEF
GHOULI AZIZ

آداب  /علوم
آداب  /علوم

HACHIMI ABDELMALEK
HADDOU EZZI AMROU TARIK

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

FTAIH MAHMOUD
TAOUTAY SAID

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

أحمد
بن ال
بوستة ع د اﻻله
ب زدوزان يوسف
غو ع ز
هـاشـمـي عـ ـد الـمـالـك
حدو الزي عمرو طارق

ZT122194
CD290094
Z481596
C418051
C518436
CD170718

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

رقم طاقة التع ف

افتايح محمود
توتاي سع د

JZ630
JA90265
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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 الثان ة

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 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

LAKHTIB MERYEM
LOUZZA FADOUA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

MOUGAR KHADIJA
MOUSTAID HAMZA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

OGGADI NABIL
OUAHI ILYASS

اقتصاد  /قانون

RHARRABI YOUSSEF

م ان إجراء الم اراة :المركب اﻻجتما لﻸشخاص
الدرالب ضاء  -سطات(-
التخصص
آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

وضع ة هشاشة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

LITOUSSI MOHAMED
DAHHOU TAOUFIK

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

لخط ب م م
اللوزة فدوى
مو ار خد جة
مستع د حمزة
ع ادي ن ل
وا ال اس
غرا يوسف

BJ408509
CD379360

التخصص
آداب  /علوم

BENYAHYA MOHAMMED

Q294243
BJ320043
SJ23133

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

رقم طاقة التع ف

ليتو محمد
دحو توفيق

JT39772

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

BB136937
BH335298

W209075

ع اض ،من ه  3مارس )-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

بن ح محمد

XA76467

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

CHERIFI YOUSSEF

آداب  /علوم
آداب  /علوم

ELKETTAA BENAISSA
M'ZARD IMAD

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

يوسف
ال
القطاع بنع
مزرد عماد

AE103113
GN156541
AB506939
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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 الثان ة

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 :المركب اﻻجتما
التخصص
آداب  /علوم

زنقة القاهرة ،ال

اﻹداري )-اقل م فق ه بن صالح جهة ب مﻼل  -خن فرة(-
اﻹسم ال امـ ــل الع ة

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

TIOUIRI MUSTAPHA

الت ري مصط

رقم طاقة التع ف

IA38362

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
آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

ZAARATE FATIMA
IMHILNE ABDELLATIF

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

زعراط فاطمة
امحلن ع د اللط ف

JC557749
JM4951

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
آداب  /علوم
آداب  /علوم

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

CHOUKRI IMANE
EL MOUEDDEN ABDESLAM

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

ZOUAOUI MOHAMMED
ZOUAOUI MOHAMMED

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

وضع ة إعاقة،

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

شكري إمان
المودن ع د السﻼم

F746549
LC118882

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

رقم طاقة التع ف

الزواوي محمد
الزواوي محمد

KA 48430
KA48430

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
LAGHZAL KHALID

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

RAMDI EL MOSTAFA
BENSAL JAMAL

اقتصاد  /قانون

BOUTAYEB ABDELALI

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

لغزال خالد
رم المصط
بنصال جمال
بوط ب ع د الع

رقم طاقة التع ف
C545672

CD505927
CB228220
UC23545
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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 الثان ة

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
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

EL GHAZOUANI SARA
GHARRASS ALI

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

KOUBAA BADR
LAHMIDOUI HICHAM

اقتصاد  /قانون

MAKHOKH 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

BALLALI OMAR

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BHILISSE RACHIDA
SABOUR SOUILEM

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

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

الغزوا سارة
الغراس ع
ق ــع در
لحم دوي هشام
مخ خ محمد

CD224843
CD321926
CB 89105
CD450642
CB280861

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

رقم طاقة التع ف

ﻼ عمر
ح ل س رش دة
صبور س لم

JA144686
JA135099
JA119270

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
JALIL M'HAMMED

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

جل ل امحمد

رقم طاقة التع ف
JM2282
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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 الثان ة

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
آداب  /علوم
آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

LAZREK FADILA
NAKKAR MOHAMED
EL ASRI EL HASSAN

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

لزرق فض لة
نقار محمد
الع ي الحسن

M523472
MD1004

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
آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

SABRI MOUNIR
BOUHAZZAMA OUMAIMA
EL HART YOUSSEF

M570076

الحس

)-اقل م

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ص ي من
بوحزامة أم مة
الحارث يوسف

JT1981
EE470663
BK612114

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

اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة
BOUALAM EL MAHJOUB

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

KAMARA ZAMAN REDA
LAGUENAOUI ILHAM

اقتصاد  /قانون

SAIH RACHID

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

بوعﻼم المحجوب
قمر الزمان ر
ل ناوي الهام
سيح رش د

رقم طاقة التع ف
AB177910

AB260944
AB820327
JE233970

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

ABDYAM RAMDAN

آداب  /علوم
اقتصاد  /قانون

AHL TALEB LAHOUSSINE
BAIHAT HAMZA

اقتصاد  /قانون
اقتصاد  /قانون

BALLA SALAH
BOSKRI ZAHRA

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

ع دائم رمضان
اهل الطالب الحس
بيهات حمزة
ﻼ صالح
سكر زهرة

رقم طاقة التع ف

JA101152
JF34411
JF44186
SH135703
SJ25359
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