
 و.ت.ب(ة) المرشح إسم اإلمتحان رقم
LB 129342القجٌري أشرف1

LA104091 بنهرو غزالن 2

LB152625العباس ٌوسف3

LB166097الكبش مرٌم4

LB152947 عٌاشة الزهراء فاطمة5

LB159129 شنتوفً علمً إبتسام6

Q234856لبجاوي حسناء7

LA122369 جبور وسٌمة8

X332576 ارطل المحجوب9

GY16619 الحفٌان أمال10

LB127495 الضرٌسً رجاء11

LB 100659المنصوري العالً عبد12

LB110679امسٌعد محمد13

QA147691 مرٌنً أحمد14

LB155884 برٌكو ٌونس15

D730167 قلع نجاة16

LB 169357 جعنٌن شٌماء17

GK123914 الطرفاوي سلٌمة18

LB129495الٌشٌوي عزٌزة19

GK123077 الصاغ حوسنى20

LB172296األحمدي سمٌة21

GK123078 الصاغ حسناء22

LB99150 المودن ٌاسر23

LB139553العسري حنان24

LB173808الصطاتً سارة25

GY8313القرشً محمد26

LB154730الخلٌفً شٌماء27

GN183949 العطفً شٌماء28

PA106748 والطالب ٌوسف29

GB139102 البوخاري عزٌز30

ZG94906مروان بن نوفل31

GM118361الخٌصً الشرٌف32

LB127160الوشٌحً غزالن33

LB166872 بنمنصور سهٌلة34

GM152897العرعاري محمد35

GM152053-  الحٌطً محمد36

CD342519 هللا حبٌب رقٌة37

GM160571 الغلٌمً بشرى38

CB264832 بحورة حنان39

LB167324 البوحمٌدي هند40

LB99004 ٌحٌى محمد41

 البشرية الموارد قسم

المغربية المملكة

 الداخلية وزارة

العرائش إقليم عمالة

 لمدينة الحضرية الجماعة

 الكبير القصر

  درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة         

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها المقرر  اإلجتماع علم تخصص الرابعة الدرجة محرر  

بالعرائش التخصصات المتعددة الكلٌة بمقر الزوال بعد الثانٌة الساعة على



LA113480 لشكر عائشة42

LA126179 عنتر وفاء43

DN4562 بوتعداست خدٌجة44

D991575 البغدادي دنٌا45

D993448 بنجبور كبٌرة46

LB129332 بوسعادة زٌنب47

LA100612البقالً إٌمان48

LB172010 خٌاط خدٌجة49

GN160489 لكحل محسن50

LB126498 الهواري وسام51

LB117484الٌوسفً فاطمة52

LA125231 لفرٌاخ نورة53

LB79535الطاهري محمد54

GM147503السنونً المنعم عبد55

LB156511الصحراوي أحمدعزٌز56

GB192973العمري اٌوب57

Z448776لعرج سعٌدة58

G416543 دحان كرٌمة59

Z461606 نوري غزالن60

LB154123 هٌاضة نضال61

UC128274 أكرٌم محمد62

CD374443مغراوي ٌوسف63

ZT9374 المومنً محمد64

UC132008الفرحً المجٌد عبد65

LB144362ابوٌرطً قمر66

LA130033الحصٌنً سلٌمان67

LA122830 بوعزٌة محمد68

LA123882العٌساوي بالل69

LB158352 البٌاتً بثٌنة70

GM151400 الحراق عثمان71

G456962خلٌفً ٌاسٌن72

LA127202 أزغول سكٌنة73

VA105404عقاوي سعٌد74

LB163921 ربعً سهام75

LB118038 برحال كوثر76

LA143934الفرجانً بالل محمد77

LA103389 زروق لبنى78

LC 253663اشركوك محمد79

GY27329السحٌمً بهٌجة80

ZT2861 العطار لبنى81

U152989الدٌوري سفٌان82

ZT26949 العطار سناء83

JM20282وطعنً محمد84

JB368778 هٌمون الحسٌن 85

LB128315خربوش ٌونس86

R331578الٌوسفً الحلٌم عبد87

AE3125 الربوحً بشرى88



AE50774الناصري سهام89

UC136308صدٌقً اسماء90

L496520الفالقً نهاد91

AB632792 لمقدم بن نوال92

U164523بطرشً سٌهام93

LA125643 غاندي غلٌة94

GA1559776الهونً عثمان95

GA152623الطوبً إدرٌس96

QA116184المكاوي ناجات97

CD205329بابا إٌمان98

CB250528لمشعشع نعٌمة99

GM144465البخاري محمد100

GM146378 التهامً أحالم101

GM142811مجاهد إسماعٌل102

LA123417الغرتً أسماء103

LC212074الحمري إبتسام104

L456310إسهام إكرام105

L523118أكوز وئام106

LC247820أٌرٌر إٌمان107

L521627السباعً كوثر108

LE18151 أصرٌح غزالن109

GB141576إعٌش فاطمة110

GN150427الراوكً عائشة111

LB129816الغٌوان كوثر112

ZT16022التمٌمً توفٌق113

LB121443أقبٌش خدٌجة114

GM137840أنهاري مرٌم115

GB163229مٌمونً وفاء116

CD335780رضى مونٌة117

LA143702الرٌنبو سلوى118

LC256512الخٌاط إبراهٌم119

LC231418 ٌدر ابن كوثر120

LE19079امصمود ٌاسمٌن121

LA129564 بنسرغٌن رشٌدة122

LA128400 برحو نادٌة123

LA104116مومنً الزهرة124

GB107384 اغرٌمة حمزة125

LC172029 غدان فؤاد126

LC235143 بلخودة الخالق عبد127

GK45001بلباه نادٌة128

GB108003 هرهور ٌاسٌن129

AE21696التاجً سكٌنة130

L472024 الدراز محمد131

T31941الخنٌسً زهٌر132

 خٌرون سعٌد

الالئحة فً أسماؤهم المدرجة المرشحٌن فإن ،  البرٌد طرٌق عن المباراة لهذه باإلستدعاء التوصل عدم حالة فً  

 بنصف الحضور  علٌهم ٌتعٌن كما ، الوطنٌة التعرٌف ببطاقة اإلدالء شرٌطة المباراة إلجتٌاز مدعوون ٌعتبرون    

.  اإلمتحان موعد قبل ساعة  

:الرئٌس                                            



 و.ت.ب(ة) المرشح إسم اإلمتحان رقم
LB 172304الٌونسً كوثر1

LB 175240العود هند2

LB163584العماٌري شٌماء3

LB94948 بومعزة الواحد عبد4

LB171949العروصً نزهة5

LB68648كنٌزي أمال6

LB79493امباركً إحسان7

LB70654العٌساوي هشام8

LB152874 الحاجً كوثر9

VA115594التاقً سفٌان10

LB106262 القاسمً ٌونس11

A640602 بووردة الزهراء فاطمة12

LB163987الحوزي رضا محمد13

LB 113596الغزاوي محمد14

LB120465الزهري ٌاسٌن15

LB 171662أقرٌش نعٌمة16

LB159080 سٌف أبو شٌماء17

LB159146البوحسٌنً خدٌجة18

LB114024الوادي هشام19

LB78052الكمري نوال20

LA98460 خٌرون قمر21

LB164185الرملً كوثر22

LB164609الصافً الزهراء فاطمة23

LB149729 الخضر عمر24

LB 129087 بوكري محمد25

VA102260الٌوسفً محمد26

LB46632 التمالح أسماء27

LB89021القرشً سناء28

LB75743 الحسنً البوطً حنان29

LB75595الدوعٌسً كرٌمة30

KA40160 الربٌع ابو إبراهٌم31

KA32660 بلمكً محمد32

LB88109 المرونً جواد33

LB155730 الشرونً نوال34

K368500 العثمانً فاطمة35

LB103785 ازبخ سناء36

LB99622الكنفاوي نادٌة37

LB128995 الحراق حنان38

LB100979بنداود كلثوم أم39

LB129268 البردعً حفصة40

 البشرية الموارد قسم

 درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة          

المغربية المملكة

 الداخلية وزارة

العرائش إقليم عمالة

 لمدينة الحضرية الجماعة

 الكبير القصر

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها المقرر القانون تخصص الرابعة الدرجة محرر    

بالعرائش التخصصات المتعددة الكلٌة بمقر الزوال بعد الثانٌة الساعة على



KB4126 البقالً أحمد41

LB165202الحاتمً حمزة42

LB128821 الزرهونً طارق43

LB 58232 بوطسان عزٌز44

LB 121319الصرصري لبنى45

LB 84616 الكون ٌونس46

LB72107بوخرٌص رحمة47

LB113770السرغٌنً بشرى48

LB54629الخلٌفً السالم عبد49

LB159665النصٌري ٌاسٌن50

SH112044البٌٌض سناء51

LB99109الفوقري وفاء52

L417877بلخو إكرام53

LA50604قٌدي حسناء توبة54

LA125632الحمزاوي لبنى55

FK4923المعصب المٌلود56

LB113769أحبٌض فاطمة57

GN105410 النكرو التهام58ً

LB113972 قلدة الزهراء فاطمة59

LA99909 الصالحً رقٌة60

LB172735 سلهام لمٌاء61

LB155457 ناصر الرزاق عبد62

LA 83182 المعطاوي محمد 63

LB175918الفتوحً شٌماء64

LB175085 العمارنة بثٌنة65

LB101784 زٌزون فاطمة66

LA128353قطبً سمٌة67

LB84956الفقً لٌلى68

LB101927السعدانً إحسان69

LB110306المنصوري رضوان70

LB149211الشلً أٌوب71

LB 152639القنفودي نادٌة72

KB103257اصغٌري عواطف73

 LA94686 بنصار كرٌمة74

LB164398القدمٌري سكٌنة75

LB157420 الحجً حمزة76

LB161369 العسري الٌقٌن نور77

LB13041الغازي اإلله عبد78

LB164072البجنونً سكٌنة79

LB121992الزاوٌة بن حنان80

LB119400 البٌدح غزالن81

LB112245الحمٌانً محمد82

LB56469المنصوري  الدٌن جمال83

LB157113 عتو هاجر84

LE10207 بٌجٌون خالد85

LB105479العلوي الطٌب86

LB88183 هشام بشرى87

LB70415 الحداد نعٌمة88

LB162590 بخدة موسى89

LB112176الشلوشً سناء90

Z291944جدي بن ٌونس91

LB148592الزعٌتري جواد92

LB69949 الحراق إبراهٌم93

GM148904مجدوبً فاطمة94



LB104980الصنداوي دونٌا95

LB133462 الغفٌد محمد96

LB168219العثمانً نجالء97

OD40515 كنز كرٌم98

D554384الهاشمً رشٌد99

LB100472النوالً أسماء100

LB133499الحاتمً محمد101

LB136542األشهب إكرام102

FB61179معمر حنان103

FB59345سبعاوي لطٌفة104

XA96318لحرش فدوى105

LB111745بنٌوب شفٌقة106

LA135922 اخشٌشو إسماعٌل107

LB144551مرزاق سعاد108

LB 106450الزروالً العالً عبد109

AE142167المجدوبً عصام110

LA100555الغرافً ٌرسف111

LB91183الرفاعً الزهرة فاطمة112

LB70645العزٌوز عتٌقة113

LB158173 األكحل منٌر114

LB117678الزعنونً محمد115

LB191469 ازبٌر هشام116

LB191461 زبٌر إسماعٌل117

LB176945الشمسً حمزة118

LB61426 خدٌجة عمٌم119ً

LB115546 المودن زكرٌاء120

ZT2882 ابرٌك ودٌع121

LC170458الشركً الزهرة فاطمة122

LB86499 حروفة أحمد123

LB104321الناصري أمٌنة124

LB72469 بوربٌكة محمد125

GB50377الحمدونً سعاد126

LB69371الوهابً فدوى127

LB127039 عمران العزٌزة128

LB95953الجزولً عل129ً

AA40342 أكاو محمد130

LB178391 الهبز محمد131

LB122652الزعام محمد132

S567074بنٌعٌش صباح133

LB175124الزفري إلٌاس134

LB130174الخٌاطً محمد135

KB65311الوزاري لطٌفة136

LB102915 المنبه إٌملن137

LB170946 شخمان الزهرة فاطمة138

U157504 التراك أشرف139

LA75719الفرٌحً غزالن140

GM118508اروٌضً محمد141

LA120054 التومٌة إبراهٌم142

LB85197الهبطً نجلة143

I462467المعروفً جمال144

LB134889الخواري شٌماء145

GB157663 كمرة حٌاة146

LB160776قباج امحمد147

U172524بلعربً إكرام148



LB159858الغربً إٌمان149

LB92348 الغرباوي ٌاسٌن150

LB174581  جالٌلة إسماعٌل151

K456425بوعبدلً الٌزٌد152

LB52863السهلً خلٌل153

GB83988 حبٌلة المومن عبد154

GN90026التجانً إدرٌس155

LB77435الوادي شكري156

LB86123 الموفٌد وفاء157

LC162485القاللً المفضل158

CB267229ملوكً زٌنب159

LB165849الغٌالنً الزهراء فاطمة160

LB124695 الخراز مرٌم161

LB72817العسري مرٌم162

LB165893                                             المنصوري نعٌمة                           163

LB160243 الحجام إكرام164

X287627طرٌق حمر الواحد عبد165

LB110657 بنعابد إلهام166

LB157417 أبالل كوثر167

LB180600الزروالً عمر168

 LB168642التوٌس أشرف169

LB118438 بوكدادي حفصة170

LB109302 المساري محمد171

LB129311 بولوفة الرحٌم عبد172

LB156850الدامون إبراهٌم173

LB89939الجمٌلً خدٌجة174

BE789313حنً مهدي175

BE748647 خنجار الدٌن نور176

BE764599 أزعطوط سعٌد177

BE769788حركانً عبدالرحٌم178

BE792213 كمال الصمد عبد179

GN181797 عمارة المهدي180

KA45420مرصو عماد181

KA43121 العطار محمد182

D790152التروفً فاطمة183

CD123634البحاتً سمٌرة184

LB163215 األشهب مرٌم185

GM116931العٌادي أسماء186

LA133296أقنو صارة187

LB149014الجٌاري ٌاسٌن188

DO15544 بوتغروٌت الدٌن نور189

LB66232سنونً وفاء190

AA11838فالحً حٌاة191

AD205652الحجبً محمد192

LC161294الرفاعً محمد193

LB44985المحجوبً الرحمان عبد194

GB108483 الختٌر ٌوسف195

F750716 بٌران بدرة196

LF39590التقسبتً عدنان197

AE60595بدرأدهٌر198

LB185864البوخاري حلٌمة199

LB166331عاللً سلوى200

LB159923بناوي مصطفى201

GB58490 الدهبً هشام202



LB145200الكراٌج توفٌق203

LB72880السباعً ٌوسف204

LB93295مغنً هشام205

LB164449 طلحة زٌنب206

LB111549 بلمحٌطو عواطف207

EE476176 سهام حمادة208

KB87299ابشري  مجدولٌن209

KB91474الفلوسً إكرام210

K480536العثمانً كوثر211

AD188152فضٌلً اإلاله عبد212

LB156501 ٌشو نسرٌن213

K449981الباقً إٌمان214

LB78059الصحراوي مصطفى215

LA70985 بلقاٌد عتٌقة216

D545859صالحً سفٌان217

U154145بطرشً حنان218

AB540816 اصطٌلة عبدالواحد219

AE34430البوهالً سعٌد220

LB76757ضاوي محمد221

LB76565الشالكً زهٌر222

LB60920الخلٌفً بشرى223

KA44658بنعٌش جمٌلة224

LA125419الصغٌر الزهرة225

LB76772الحراق الفتاح عبد226

ZT21307 الهٌلول كمال227

EE18940كهوانً لحسن موالي228

GK38853البداوي حنان229

A704363 بلشقر الوهاب عبد230

A678359بوعودة زٌنب231

LB171921الحٌلً فاطنة232

Z375361لطفً عائشة233

KA43613الزٌتونً محمد234

AD166428الحاضري كلثوم235

kA32098 الدٌاز إكرام236

LB133956حرورو محمد237

GM136079الزهري فاطمة238

LB138362 البصٌر أمامة239

LB145885قصاص سلوى240

LB81544 صالح اوالد ٌاسٌن241

KA33370بوعسرٌة فرٌدة242

KA39901السعدونً لبنى243

GM135590 الخواجة هشام244

GM146210الغماري بدر245

G390718 بلصٌفار بشرى246

GM132369الدهري عمر247

D346884 لبصاٌطً غزالن248

LB167157المٌر بن أناس249

LB92931طٌكنا حلٌمة250

LA138661 أمغار المهدي251

GA133189أوناصر هند252

L529831بنعلً فاطمة253

L527601 فاخر فاطمة254

FL76167الرٌفً سكٌنة255

LA71989المجدوبً جنات256



BK328744الناهً إبراهٌم257

L465423صالح بن المك258ً

JY19417أوبها عل259ً

GB60913الزرادي إسماعٌل260

GB115400قسمً سندس261

LB87543الرمالً رشٌد262

LB104062العٌنً حورٌة263

LB136212السرحانً هاجر264

LB101741حنٌن أسماء265

GM119143فاتح امحمد266

K471511القرقوري سارة267

AE28133العمرانً أنس268

AE28190البدري أنس269

AE27145الزجلً الحسن270

Z2333045كاعودي مسعودة271

LB104533شحموط ٌسرى272

LB154149الصبٌطري ٌوسف273

LB145611عمرانً وفاء274

LB91348البوطً أسامة275

V151257حمٌماز إدرٌس276

LB66090 المصموضً الزهراء فاطمة 277

K431645 عناٌة إبراهٌم278

LA46033 تناتوشرقً نبٌلة279

LB89586الخطٌب سناء280

LB116851عتو عزٌز281

LB53029هالل بن اوالد رشٌد282

JY11386نوحً بوبكر283

JY13559نوحً البشٌر284

LF43157لهبوب منٌر285

G481826 بلبركة حلٌمة286

LB83462الحاتمً لٌلى287

LA58725 تاركو حنان288

خٌرون سعٌد

 أسماؤهم المدرجة المرشحٌن فإن ،  البرٌد طرٌق عن المباراة لهذه باإلستدعاء التوصل عدم حالة فً   

 بنصف الحضور علٌهم ٌتعٌن كما ، الوطنٌة التعرٌف ببطاقة اإلدالء شرٌطة المباراة إلجتٌاز مدعوون ٌعتبرون    

.  اإلمتحان موعد قبل ساعة   

: الرئٌس                                           


