
 و.ت.ب(ة) المرشح إسم اإلمتحان رقم
GB74308  جعٌط عٌسى1

Z545970العٌاط نبوٌة2

LB157947 الخمٌسً محمد3

LB141749 العولة إبتسام4

DN16265 تزروالت الزهراء فاطمة5

LB141942 توٌجر الدٌن صالح6

K455798العسري عثمان7

LB73159 بوشتى جاب محمد8

LB 117114 الرموز أنوار9

LB115983 عبدون كوثر10

LB81055 العروسً فرحات العظٌم عبد11

LB84688الزهٌري حرٌة12

LB117135الدراوي الرزاق عبد13

LB145314 بوغابة جواد14

LB125431تدالوي الزهرة فاطمة15

LB126260 فلون شٌماء16

LB159482القاسمً سفٌان17

LB149956الهانً حمزة18

LB134364العلوي المحمدي عمر19

LB166266الكنفاوي محمد20

LB149765الدرٌوش رضا محمد21

LB114267 الشاوشً سهام22

LB117953 البكري طارق23

GB162458المعروفً الصمد عبد24

D774053 حمود إكرام25

LB119335 الموالت جواد26

LB 171893 أكركور رضوان27

LA123834 الشبانً عالء28

LB173190الٌسفً سفٌان29

IA122889 مرهون البشٌر30

DN12420العماري دلٌلة31

V288805 بربارة أنوار32

Z467344 العٌاط نبٌل33

LB158410 الكواد محمد34

LC172093  الشطون زهٌر35

L392091 أبرون محمد36

LA120587القرشً هند37

SH123083 ناجٌح خالد38

KB85606 الترفوس هللا عبد39

LB91905 سلٌمان هاجر40

P292850 علول ٌوسف41

D569205 زرٌق هشام42

LB87286 ارادور محمد43

VA120764حبٌبً فرح44

T234135 الطالبً نبٌل45

LC249327 الدنكٌر غزالن46

BH333678 الزٌن أسماء47

LF32099الورٌاغلً غزالن48

 درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة          

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها المقرر  اإلعالمٌائٌة والشبكات الصٌانة تخصص الثالثة الدرجة تقنً

بالعرائش التخصصات المتعددة الكلٌة بمقر الزوال بعد الثانٌة الساعة على

المغربٌة المملكة

 الداخلٌة وزارة

العرائش إقلٌم عمالة

 لمدٌنة الحضرٌة الجماعة

 الكبٌر القصر

 البشرٌة الموارد قسم



GB122684 احمٌمد إبتسام49

C984000السٌتً هشام50

D936859 زرٌوح الرحٌم عبد51

XA94457صابر سكٌنة52

Tk10054الصوفً فاطمة53

LA131837العرافً منصف54

CD321307ركراكً المهدي55

AB639433العسري محمد56

LB165559الخلقً عبد أمٌمة57

LB171543بنعلٌلو سمٌة58

LB159845صبري عماد59

LA137246المنوار الزهرة فاطمة60

LB110653المزٌانً فاطمة61

KB102513اإلدرٌسً أٌوب62

LA127443 الطرٌبق مرٌم63

GJ14832 العرفً ٌاسٌن64

LA133428الهواس وفاء65

JF41171 متوكل الغالٌة66

LG19033 المٌر بن محمد67

LB168173السنون كوثر68

D711209الراجً محمد69

LB73215 الكنونً عادل70

KA48496 اجغاٌلة ثرٌا71

U153615التراك محمد72

LB163696الكنفاوي ٌونس73

LB56028الخالدي عثمان74

LB134590السالمً حٌاة75

LB115621اجوٌلٌال هٌثم76

AE28227 شهبون زهٌر77

LB169890طٌبوش الرحمان عبد78

LA134018النالً حٌاة79

GB116683 صغٌر محمد80

LB93544 البخوتً عمر81

LA133000 الفقً حمزة82

: الرئٌس                                                                                      

 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  



 و.ت.ب(ة) المرشح إسم اإلمتحان رقم
LB164147 الطاهري حمزة1

LB133930 الشاعر مرٌم2

LA110232 الطردوك ربٌع سمحمد3

LA99621زٌادي هشام4

K 435903 الحراق سارة5

LB 143305المزٌانً  سكٌنة6

GA139456 البازا رشٌدة7

LB154004 بنداود حنان8

U158013 أهموري صفاء9

LB117725 بطحة الزهراء فاطمة10

GB183824 زرٌول الخلوفً ٌاسٌن11

LB121311البقالً زٌنب12

G619184العاللً جواد13

LB171193 عقاد شٌماء14

K488018 بوغالم نادٌة15

LB170860 الحفٌان ٌسرى16

LB82778البكاي مصطفى17

LB129551البقالً نورة18

LB111293األحمدي إٌمان19

XA79446األغزاوي أسامة20

LB153013العسري شٌماء21

LA 136692 بنونة أمٌمة22

LB147766الجمٌلً إبتسام23

LB173833المساتً رباب24

KB99553التراك عماد25

LA103080مستور بشرى26

U147434الخبوري إبراهٌم27

BB76087اإلدرٌسً عماد28

IB83087 راكب حنان29

LB121030الحراق المالكً بشرى30

LB85008ندراوي كمال31

بالعرائش التخصصات المتعددة الكلٌة بمقر الزوال بعد الثانٌة الساعة على

العرائش إقليم عمالة

 لمدينة الحضرية الجماعة

 الكبير القصر

 البشرية الموارد قسم

 درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة          

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها المقرر   اإلعالمٌات تنمٌة تخصص الثالثة الدرجة تقنً

المغربية المملكة

 الداخلية وزارة



LC155309 الشلٌح اٌمن32

LB152655 سرو سمٌة33

LB185716 بودزاز كوثر34

Q286524 وراق زكرٌاء35

LB131646الوزاري كرٌمة36

G611040الزٌن سارة37

GA146844اوبالل سكٌنة 38

U152866نبوي محمد39

Y274552 الصدٌق نجاة40

LB168595 بشار حمزة41

LA88854 ماهر مصطفى42

LA139133 أفرٌخ هجر43

LB153318مرجانً هند44

LA99988 القٌسومً الواحد عبد45

G470330الزاهري منصف46

GN168811 الٌحٌائً إٌمان47

LB147371 الحراق سارة48

LB99702الغزوانً الصمد عبد49

LB187574الحراق محمد50

LB113191البزازي حنان51

LB152502حسنً مها52

DN20301الكلتى أشرف53

GM149320الرفاسً أٌوب54

LB140291 بشار عماد55

LB127523 طابلو ٌوسف56

GY14440طالب خدٌجة57

CD490367 اجبارة بن بثٌنة58

LB157661المراكشً زٌنب59

D236263بودموق نبٌل60

D236892الرواسً مراد61

CD250370كركر سارة62

KA50464بنجلول سهام63

LA119768برامو وائل64

GB166029الفرحً الصمد عبد65

LA134814 بالٌة محمد66

LA110593مفتوح سمٌة67

LB161234زرقوي مروان68

A740438رودٌاس الرحمان عبد69

AD222145 بلعناٌة إكرام70

LA127552المهداوي انوار71

LB170913عماري الحق عبد72

LA125563 امعاشو ٌوسف73

BH391338 الراقً الحسنٌة74

LA136112 الكنوي جمال75

AB644610رودٌاس محمد76

GM142322 الحراق نجوى77

LB166345الروٌنً الزهرة78

R329709 ازعٌطار أسماء79

U173109بعدي أٌوب80

GM168423 سطور الزهراء فاطمة81

LB129906بوصابون نضال82

LB153533البكوري إبراهٌم83

LA110542 بخات فاطمة84

خيرون سعيد

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
LB52561 الخطٌب سعاد 1

LB103917 الموذن لمٌاء2

LB109966 بنزروال سلوى3

LB80007بنجٌمو السالم عبد4

LB108100 البالك زٌنب5

LB83028 النواس إٌمان6

LA75177 رشاد كرٌمة7

LB104278 بنعٌاد إبراهٌم8

LB155821 حداد صفاء9

JC490506 بوسو أحمد10

LB92812المرسً غزالن11

LB79231بسلٌلة وفاء12

LB144104 شعوان هناء13

خٌرون سعٌد      

: الرئٌس                          

 درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة          

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها المقرر  التدبٌر إعالمٌات تخصص  الثالثة الدرجة تقنً 

بالعرائش التخصصات المتعددة الكلٌة بمقر الزوال بعد الثانٌة الساعة على

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   

المغربية المملكة

 الداخلية وزارة

العرائش إقليم عمالة

 لمدينة الحضرية الجماعة

 الكبير القصر

 البشرية الموارد قسم



 و.ت.ب(ة) المرشح إسم اإلمتحان رقم
GJ16279البروزي وداد1

LB133940بوكري الحكٌم عبد2

AB531238 كربوب الحق عبد3

AE39812الذهٌبً نادٌة 4

K457195 التٌمً أٌوب5

LB120496 العطوي رضوان6

Z 471398  شنتٌر محمد7

UB73402 دٌا عٌصام8

LB166105 المساتً حمزة9

LB160247 بنسوٌرات ندى10

D742986العماري سكٌنة11

AD166583حراٌفش أمال12

LB174118 بوحرٌرة إكرام13

KA46319 الملهوف ٌاسٌن14

LB153579الحسانً الحكٌم عبد15

LB134839 غوٌطة أٌوب16

LB119745 الصغٌر جمال17

K492953وحً حمٌد18

KB86841الٌوسفً الحكٌم عبد19

LB167240العسري زكرٌاء20

LB159734البطٌنً زهٌر21

L407743النوٌنو بالل22

GB110696 الشاهل بوسلهام23

AB555348 شٌكار هللا عبد24

BH242446 صغٌر محمد25

AD214498التازي ٌوسف26

AE29251عواٌج شٌماء27

LB131372 عقٌل أٌمن28

LB80793 الكرٌشً أشرف29

U159826بوزٌانً طارق30

LB165479الرمٌقً عمر31

L483342البوشتً مرٌم32

VA98887إدرٌسً صفٌة33

VA111487إدرٌسً الحق عبد34

D777765 صابرحمود35

D825405 الطلب عالء محمد36

GB186313الدوالً طارق37

AE102618قاسمً سارة38

CB256798أحٌاٌا أنور39

AE51359 بنمالك عزٌز40

GK 115346 الزوهري نجوى41

J461914البشتٌري محمد42

K383611الشٌبانً رضوان43

LA76781العمرانً محمد44

LB160658 مٌر بن سام45ً

CD237146 العزوزي محسن46

CD95278احمٌدانً ٌوسف47

CD403010الموساوي الغنً عبد48

X352637 الملهوف ٌاسٌن49

LB160609العساوي سكٌنة50

 الكبير القصر

 البشرية الموارد قسم

 درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة          

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها المقرر  المدنٌة الهندسة تخصص الثالثة الدرجة تقنً

بالعرائش التخصصات المتعددة الكلٌة بمقر الزوال بعد الثانٌة الساعة على

المغربية المملكة

 الداخلية وزارة

العرائش إقليم عمالة

 لمدينة الحضرية الجماعة



GA165443 روٌبة أٌوب51

VA115010 إٌمالل سمٌر52

UC132738النواٌتً عبداإلله53

 LC178967بوغالد محمد54

ZG94424 بوزٌن محمد55

PB167845 العزاوي الحسٌن56

GB181874 الهرهار كرٌم57

UC126137اإلدرٌسً العالً عبد58

T225973شبالت أٌوب59

LA133565 الصغٌر الصمد عبد60

D237219 الحٌاصً الغنً عبد61

K4777877 عرٌبً المجٌد عبد62

K465335 حمدون محمد63

EE296181 الكسٌر آٌت سمٌر64

GB185966اجعٌدي ٌوسف65

H496967 تٌلوتة الدٌن سٌف66

AE95414لكوٌس اللطٌف عبد67

X340436ركٌك محسن68

PA201974حدو بن رشٌد69

X346278غرداش بن محمد70

U172818الكومً ٌوسف71

G620971 عائشة بن أمٌن72

LB160432لبنان سفٌان73

Z466447المشٌشً مصطفى74

CD403526مرشٌش إدرٌس75

D939474الصعابطً لٌلى76

LB124429 جابة أٌمن77

G532981 صائب أحمد78

LA126238الستوتً ٌاسٌن79

UC129902صغٌري عصام80

UC134611ونٌري سفٌان81

K449696 الصدٌق بن جعفر82

CD206512السٌوري مروان83

UC134324 بضعة أنس84

G618223كعاش مٌرة85

GB184768غلمان رجاء86

GK106918الفٌل إلٌاس87

BL102687العطاب إبراهٌم88

LB114240قرقاب أٌوب89

KB101485كرمون أكرم90

CB233256الزٌن محمد91

LB165408الوهابً إٌمان92

LB158758أفٌس الرحٌم عبد93

LB162815الغزاوي محمد94

KB81100المرابط إسماعٌل95

LA132936الستوتً الحسن96

K468789فلٌو رهان97

IC46827 الموكن المهدي98

IE3742الموكن الدٌن حسام99

                            خٌرون سعٌد

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

.  اإلمتحان موعد قبل ساعة  

: الرئٌس                                          

                                                         

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



 و.ت.ب(ة) المرشح إسم اإلمتحان رقم
X330841 هشمٌن لطٌفة1

GB139345 عالالت فاطمة2

AB 348415 أحالل ٌاسٌن3

V267003 مستقٌم سومٌة4

V277563 بواضوضان سعٌد5

Y304149 الزهراءصبور فاطمة6

UB82802 موحتً كوثر7

AE35565كداري هشام8

GB181833سبٌلً لمٌاء9

AB634320نحلً خدٌجة10

X340685الخٌاطً رقٌة11

A440229 الرازي الزهراء فاطمة12

UA78213 الحسناوي فؤاد13

DC27427المطالسً هاجر14

: الرئٌس       

 خٌرون سعٌد      

 درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة          

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها المقرر البٌئة حماٌة تخصص  الثالثة الدرجة تقنً  

بالعرائش التخصصات المتعددة الكلٌة بمقر الزوال بعد الثانٌة الساعة على

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      

المغربية المملكة

 الداخلية وزارة

العرائش إقليم عمالة

 لمدينة الحضرية الجماعة

 الكبير القصر

 البشرية الموارد قسم



 و.ت.ب(ة) المرشح إسم اإلمتحان رقم
LB 127370وهبً أوسامة1

LB157842النوٌنً الزهراء فاطمة2

GB152226 حمادي خولة3

LB 116974  براحل عصام 4

LB107578 الفلوس عمر5

D737986 أدٌن عمر6

LB89992الحراق المالكً محمد 7

DB22186منٌرأمزاوي8

LB130345 جالل هند9

A691405 واٌة عائشة10

IC91475 وكمو ٌونس11

DN19438العٌدونً سارة12

IC 65972 شلٌف كمال13

CN9942 اخلو هللا عبد14

AD187746فٌرادي ٌوسف15

D232472الورغً الحمٌد عبد16

DC26877بوٌحٌاوي لطٌفة17

AD180281 الجاكٌر كمال18

Z424930 بوزٌان سعٌد19

D733620 عبٌد الدٌن نور20

W360287 حافظً عزٌز21

BK515603 بوٌرمان أٌوب22

GJ33173مرصنً وسام23

Z546951 تغزوت إبتسام 24

D794392لحفاٌنً مرٌم25

BK285453براس  أسماء26

D733739الفٌاللً العلمً نبٌلة27

AE126012 حباري إلهام28

IB200204 بلقاس سارة29

GA170260 سابق خدٌجة30

D997293أودمو مرٌم31

ZG104698سعٌدي جهان32

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

.  اإلمتحان موعد قبل ساعة  

: الرئٌس       

 خٌرون سعٌد      

 الكبير القصر

 البشرية الموارد قسم

 درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة          

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها المقرر التعمٌر تخصص الثالثة الدرجة تقنً 

 بالعرائش التخصصات المتعددة الكلٌة بمقر الزوال بعد الثانٌة الساعة على

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

المغربية المملكة

 الداخلية وزارة

العرائش إقليم عمالة

 لمدينة الحضرية الجماعة


