
 و.ت.ب(ة) المرشح إسم اإلمتحان رقم
LB 143767 بنزروال عمر1

LB 87708لغالمً موسى2

LB86105 الصغٌر أحمد3

LB102688 الحراق ٌاسٌن4

LB185762 جعنٌن هاشم محمد5

LB129935 بحري أٌوب6

LB50110 الغافقً ٌوسف7

LB69942الصحراوي الحمٌد عبد8

GY22943عبة جالل9

GN179310لحنٌنً المجٌد عبد10

GB106816 الداودي خلٌد11

GN122105 بالرابحً براهٌم12

LB184002العالوي اللطٌف عبد13

LE12633حمانً أسامة14

GM105109 لكزولً هللا عبد15

GN174326احمٌمو محمد16

GN151714 بالج هشام17

BB6789 العباسً اللطٌف عبد18

LB53742بلٌطً خلٌل19

LB120243الغماري إلٌاس20

 خٌرون سعٌد      

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

.  اإلمتحان موعد قبل ساعة  

:الرئٌس                                      

المغربية المملكة

 الداخلية وزارة

العرائش إقليم عمالة

 لمدينة الحضرية الجماعة

 الكبير القصر

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

 البشرية الموارد قسم

 درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة          

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها المقرر  التلحٌم تخصص الثالثة الدرجة تقنً مساعد            

بالعرائش التخصصات المتعددة الكلٌة بمقر الزوال بعد الثانٌة الساعة على



 و.ت.ب(ة) المرشح إسم اإلمتحان رقم
LB116544 الدومً محمد1

LB127955دحنون أٌوب2

LB164912المعتوق محمد3

LB164885مجدي ٌاسٌر4

LB 157136 شهاب السالم عبد5

LB 169808 عٌاشة أسامة6

LB93620 الكعاٌشً بدر7

LB114705الواحدي طارق8

LB181043 روان محمد9

LB195141 الرٌاحً محمد10

LB170106 التمالح إلٌاس محمد11

LB117739 قاسم بن الناصر عبد12

LB 129842 سارة محمد13

LB156729 المطماري امرٌش محمد14

LB130164الحاتمً عثمان15

LB157144 عبسات سفٌان16

LA134359أكروش رشٌد17

LB160553الصرصري إبراهٌم 18

GN170610¨الحامً جمال19

LB114097الناصري اٌمن20

D774335حبً أحمد21

LA113164النجار العمرانً سهٌل22

LB152936العروي عمر23

LA130805 زٌنة بن العربً محمد24

LB195551 الرطٌبة عمر25

LA113872 مكراو صابر26

LA149347 الشباكً محمد27

GA155224البوزكاوي محمد28

LA123801العزٌزي السالم عبد29

LB179653الرواز العظٌم عبد30

LB149659األكحل البشٌر31

LB151873 حمسو ٌوسف32

خٌرون سعٌد      

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها المقرر  األلٌمنٌوم نجارة تخصص الثالثة الدرجة تقنً مساعد 

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

.  اإلمتحان موعد قبل ساعة  

: الرئٌس       

 الداخلية وزارة

العرائش إقليم عمالة

 لمدينة الحضرية الجماعة

 الكبير القصر

 البشرية الموارد قسم

 درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة          

المغربية المملكة



 و.ت.ب(ة) المرشح إسم اإلمتحان رقم
LB106076 البالوي ربٌع1

LB139930ناصر ٌونس2

LB92159 المرٌنً ٌاسٌن3

LB47707البوخاري محمد4

LB 132856 رداح جالل5

GN 127195 حموادٌان6

LB117093 زعدود نبٌل7

LB161103العصعاص محمد8

LB161594زروقً نبٌل9

LB170090 المعٌطً محمد10

GN70725الهٌطوطً حمٌد11

LB120338 بمباركة الرحٌم عبد12

LB83224  خنون محسن13

LB71244 الشرقاوي الدٌن نور14

LA147813 غٌالن سفٌان15

LA 132510 المنصوري محمد16

LB82691 عفٌف العرائشً عصام17

LB133150 الغٌام ٌاسٌن18

LA 135830 الحمدونً عثمان19

LB161433 عاننً محمد20

LB111231دٌدي محمد21

GB102145المنصوري عزٌز 22

LA108276الجعبق المفضل23

LB184129 العزوزي محسن24

LB179529 السوسً محمد25

MJ500 الوردٌغً عزٌز26

LB108635 الربجة إبراهٌم27

LB119783 البراق عمر28

LB184725المرٌنً معاد29

LB113922النالً زكرٌاء30

LB112662الغرباوي ٌاسٌن31

LB136005 التركستً معاذ32

LA104095 طلٌالن عثمان33

LB157892الهواري عزالدٌن34

 البشرية الموارد قسم

 درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة          

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها لمقرر المٌكانٌك تخصص الثالثة الدرجة تقنً مساعد   

بالعرائش التخصصات المتعددة الكلٌة بمقر الزوال بعد الثانٌة الساعة على

المغربية المملكة

 الداخلية وزارة

العرائش إقليم عمالة

 لمدينة الحضرية الجماعة

 الكبير القصر



LB99034 بوجلم جواد35

LB66981السنونً عزٌز36

LB99870الصبان حمزة37

LA127357 السحٌساح محمد38

LB174756 بنهٌبة الرحٌم عبد39

U172199طاهري المصطفى40

LB85734السماتً النبً عبد41

LB184261الخاصلً حمزة42

LB166832 الزٌات أسامة43

LB61351 بوفراشة عادل44

  LB145712 بنحادة السالم عبد45

D545317النمٌس ندٌر46

LB104792 الصٌدي أشرف47

GN109891المنصري األزهر48

LB82801صنطوب أحمد49

LB107347 الطوٌل اشراف50

GN112088 امومن نابٌل51

GM82557 التواتً خالد52

LB168636 اجوٌٌد ٌونس53

LB68372 الشبانً محمد54

K419444الغربً اٌوب55

LB160403 العروصً محمد56

PA111584 الدكوشً سفٌان57

GB92626 الناظفً طارق58

GN157318 رزوم ٌونس59

LB83382الخطٌب أحمد60

U152671 مزٌان الحق عبد61

LA133309 اٌشو اسعٌد إسماعٌل62

LB130273خرشافً الدٌن عز63

IC12064منً سعٌد64

LB129612الودًٌ العالً عبد65

LB157486الدلً مصطفى66

ZT89950السٌطً محسن67

G454020 بوروٌن عمر68

LB61373الدمٌعً محمد69

CD502781 المتوكل الرحٌم عبد70

CD483821 المتوكل اإلله عبد71

LA149134لكصٌبً مروان72

GB182867الخالدي القادر عبد73

LB114653كلٌتً فهد74

LB124748بنٌسف هللا عبد75

LB198235خملٌش توفٌق76

lb160331 عفوف إبراهٌم77

LB172889العروصً أحمد78

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

                                                                

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

.  اإلمتحان موعد قبل ساعة   

: الرئٌس                                                  

خٌرون سعٌد                                



 و.ت.ب(ة) المرشح إسم اإلمتحان رقم
LB82535  الغزاوي الخلٌل1

LB99483موعلً محسن2

LB126249بنادي عادل3

LB 53343 بوبكر محمد4

LB55179الٌونسً أحمد5

LB 105877 بنعامرة محمد6

LB120173  ناصر حسن7

GM102793 الكوكبً ٌوسف8

LB197830 الخطابً ولٌد9

LC64067الخمٌسً اللطٌف عبد10

GN112848بروزي عادل11

LB164297 الكاون عماد12

LB146892الوالٌلً سلٌمان13

LA99748 زبٌرات ٌاسٌن14

LB179127 كرارة ٌاسٌن15

LB93074المسكٌنً عادل16

LB118297الغزاوي رضوان17

QB13625 دحاوي محمد18

K469733 حمدة عصام19

LB149964الجباري الرزاق عبد20

A679715 السالك ٌوسف21

LB207310رشدي مروان22

LB153055الخٌاب هشام23

GB127365 الفروري محمد24

: الرئٌس   

 خٌرون سعٌد

المغربية المملكة

 الداخلية وزارة

العرائش إقليم عمالة

 لمدينة الحضرية الجماعة

 درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة          

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها المقرر  الترصٌص تخصص الثالثة الدرجة تقنً مساعد 

 الكبير القصر

 البشرية الموارد قسم

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

.  اإلمتحان موعد قبل ساعة   



 و.ت.ب(ة) المرشح إسم اإلمتحان رقم
LB91530المساري حكٌم1

LA112581 عكشٌو حسام2

LB99102النحٌلً المطلب عبد3

LB83096 القٌسً قبوح عادل4

LB107335الحاتمً ٌونس5

LB64614 اللنجري حاتم6

LB167203 الحرٌشً الدٌن نصر7

LB73554عاقل كمال8

LB133758 الحراق عثمان9

LB119231الحراق بالل10

LB96504 دنون إبراهٌم11

L474454 العظومً هشام12

PA60424 همً خالد13

LB109600 نابٌل رضى14

LB 86541 بنمو هشام15

GY 13086الكبز بوغابة 16

LA124272الزٌاتً محمد17

LB129901 اسلٌطن زكرٌاء18

LB147083 بوخزار الكرٌم عبد19

IA 140184 محجوبً أمٌن20

LB107035السحٌتً بدر21

FJ 10419القنبوعً محمد22

LB158270البدري حمزة23

LB120622 اشلٌلة عصام24

LB165151 الغرباوي زهٌر25

LB147782 الحراق محمد26

LB172425 الوزاري أسامة27

LB83356 السالوي مجد28

LB 173355 خال المهدي29

LB 169584السٌاعلً المنعم عبد30

LB167448 الكبٌري رضى31

LB112866الكرٌمً السالم عبد32

 البشرية الموارد قسم

 درجة فً التوظٌف لمباراة اإلختبارالكتابً إلجتٌاز  المقبولٌن المرشحٌن الئحة          

2015مارس15 بتارٌخ إجراؤها المقرر الكهرباء تخصص الدرجة تقنً مساعد            

بالعرائش التخصصات المتعددة الكلٌة بمقر الزوال بعد الثانٌة الساعة على

 الداخلية وزارة

العرائش إقليم عمالة

 لمدينة الحضرية الجماعة

 الكبير القصر



LB186507الزكطً أٌوب33

EE518679التادٌلً حمزة34

S514519غبالو حسن35

LB 170843 مانة بالل36

LB97555 الكناوي عمر37

LB180123بالمقدم ٌاسٌن38

GB229749 الكرضة محمد39

LB 93755القنفودي هللا عبد40

LB93848 موعلً سعٌد41

LB130088 السنوسً علً محمد42

LB157330 البراق محمد43

D715588 بوسلولو عمر44

LB101611الكوادي زكرٌاء45

GN179394الرحوي حسام46

LB170457 الحراق ٌوسف47

LA42125 األبد جمال48

LB68833 بوقصٌبة الدٌن اسان49

LB179687 خرخور أحمد50

 LB130693 الجاري محمد51

LB112391الرموش مصطفى52

M539187الدرعاوي الدٌن بدر53

LB118713 الشاعر أسامة54

LB119020السباعً محمد55

LB97469 البٌضة إسماعٌل56

LB116545 بنسلٌمان الصمد عبد57

GN180646 شروف السالم عبد58

LB168096 الحداد ٌوسف59

LB152795الكرابج محمد60

LB176896 الخرٌف  حمزة61

G496593فٌاض ٌوسف62

GK92406 بلعطار عزٌز63

GM134296الوالً سلمان64

LB168820 الخو الدٌن نور65

DB17128سرحانً خالد66

UC120037وبعٌنً سعٌد67

LA37841لمرٌنً إبراهٌم68

LB127522الداودي هللا عبد69

LB79099الخٌاطً الحق عبد70

LB150335 الدرٌوش محمد71

LB57666 الشهبونً محمدأنوار72

LA109097الزعري النبً عبد73

GB131844 الهرهار الرحٌم عبد74

GA125926الحٌرش العالً عبد 75



JE208677اومسعود الحسن76

LB112623 الشنتوفً رشٌد77

LC142370الحبوسً محمد78

LB93393هروسً نصرالدٌن79

GM64397 توٌر عادل80

GB223250البوشتً نوفل81

LB105685الهٌدوري طارق82

LC216628 بنشرٌف الحمٌد عبد83

LB117103توري عثمان84

GB133486 الجطً منٌر85

BL 117526لكنانً إبراهٌم86

LB97493السباعً ٌاسٌن87

JA88930 أولحاج عثمان88

GB60945مخلص رفٌق89

LB182915احسٌنً حمزة90

LB158497الضراوي سفٌان91

FL71894 بنرادي هشام92

K409708هرٌرو عماد93

LB166120السالمً مراد94

G510642مسكالً أمٌن95

PA81737حدو بن إدرٌس96

AD152001برهً ٌاسٌن97

LB159079 المودن حسام98

LB113456العثمانً محمد99

LB99252البقالً هشام100

LB80909 لٌتم مراد101

AB218415 زوان ٌونس102

LB165507 عمرات جالل103

LB151231الفرٌش ٌونس104

LB105778 المدا حسن105

LB104320 القرقري محمد106

LB147492الضرٌسً المختار107

LB128547درعاوي زكرٌاء108

LB126263الراس حسن109

LB116019الصمدي محمد110

BH583461 تمٌم سعٌد111

LB 133960الشعٌبً هللا عبد112

 خٌرون سعٌد

.                                                                                                                   اإلمتحان موعد قبل ساعة  

:الرئٌس                                         

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

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


