
            المملكة المغربية 

             رئيس الحكومة

    المندوبية العامة إلدارة السجون 

             وإعادة اإلدماج

االسم العائلياالسم الشخصيرقم االستدعاءر ت
رقم بطاقة التعريف 

الوطنية
المركز

1T/578عقارزيدl619690طنجة

2T/269صروديمصطفىu182832طنجة

3T/921الشيحييوسفAD258977طنجة

4T/885عروبهشامD947216طنجة

5T/165مليحعبدالنورZt124488طنجة

6T/208فندينةكريمZT275835طنجة

7T/786التاجرمحمدDC32924طنجة

8T/650حدورعبد القادرZ564849طنجة

9T/875الصغيرنصيرDA93255طنجة

10T/607الغماريسفيانZ605800طنجة

11T/888عركوبهشامCB308731طنجة

12T/498موجانحفيظCn1651طنجة

13T/412خرميزأنسGM209170طنجة

14T/405ارزيقأمينCD299044طنجة

15T/485اقبيبوجاللGM214844طنجة

16T/395الترميديإلياسAE34409طنجة

17T/713الغواتعليCD194842طنجة

18T/725العيشعمرCD591653طنجة

19T/555الخلفيزكرياءCD684113طنجة

20T/448الساهليأيوبF544326طنجة

21T/668المودنعبدالرحيمLc243690طنجة

22T/402مطالسيأمينZ492479طنجة

23T/615الورديشعيبGJ40245طنجة

24T/164النواليعبدالمولىFL74914طنجة

25T/622تويهمصالح الدينM562950طنجة

26T/543الحسونيرشيدZT219691طنجة

27T/199االزهريعمرCD512879طنجة

         الئحة المترشحين المسجلين بالئحة االنتظار لمباريات التوظيف            

2022 مارس 13 في درجة مراقب مربي التي أجريت بتاريخ  

العيون-طنجة، مراكش و أكادير : بمراكز 

1/8



            المملكة المغربية 

             رئيس الحكومة

    المندوبية العامة إلدارة السجون 

             وإعادة اإلدماج

االسم العائلياالسم الشخصيرقم االستدعاءر ت
رقم بطاقة التعريف 

الوطنية
المركز

         الئحة المترشحين المسجلين بالئحة االنتظار لمباريات التوظيف            

2022 مارس 13 في درجة مراقب مربي التي أجريت بتاريخ  

العيون-طنجة، مراكش و أكادير : بمراكز 

28T/362مبسوطاشرفL628075طنجة

29T/447التجانيأيوبHH251754طنجة

30T/320أنفوحيونسd888078طنجة

31T/589أكتوانسعيدDA89900طنجة

32T/531لبجاويحميدW404276طنجة

33T/203الدرباليفريدEE595614طنجة

34T/116المرابطسفيانZT177214طنجة

35T/838ركسونمحمد ياسينKB158021طنجة

36T/726بوحنكعمرCD293063طنجة

37T/620بلخيرصالحDA80615طنجة

38T/158لعرسةعبدالكريمCd193252طنجة

39T/859السعدونيمهديcd552184طنجة

40T/559الحقونيزكرياءCD665981طنجة

41T/902لزعارياسينKA65335طنجة

42T/436الدريويشايوبD897312طنجة

43T/223الحموميمحمدZT236814طنجة

44T/273الفيالليمعادLA177995طنجة

45T/2الصبارابراهيمGB227284طنجة

46T/528المعناويحمزةJZ6089طنجة

47T/629غازيعبد الجبارCD683534طنجة

48T/878المالتينورالدينZ571611طنجة

49T/152باسوعبدااللهDO42583طنجة

50T/752كوازمحمدCD639298طنجة

51T/441صديقيأيوبU191642طنجة

52T/582الحميديسعدD885053طنجة

53T/120بكطيبةسميرCd195586طنجة

54T/839العمريمحمد ياسينLC332346طنجة
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55T/566مشدودزكرياءCD284518طنجة

56T/901الرويجلياسينZT269313طنجة

57T/651ادريوشعبد الكبيرGK148694طنجة

58T/238عروبةمحمدCd490052طنجة

59T/635فكريعبد الحميدkb120648طنجة

60T/155البرنوسيعبدالصمدZT109841طنجة

1M/1279بغداديمحمدV348501مراكش

2M/1147نوينةعبدهللاHH6476مراكش

3M/1331ايت خرصةمحمد سفيانHH106082مراكش

4M/344الناجيعثمانN378602مراكش

5M/1250بوشتةمحمدEE511296مراكش

6M/175المعزوزيحمزةHH109985مراكش

7M/1047أيتوشاورعبد العاليIC91930مراكش

8M/12الساكتاحمدHH54531مراكش

9M/530بناصريونسee742677مراكش

10M/342القائديعثمانY397933مراكش

11M/756راجي االلهأيوبY454853مراكش

12M/918زمانزكرياءM616483مراكش

13M/932بنيوسفزهيرIA162810مراكش

14M/163الحربولجمالEE852501مراكش

15M/808الوداححسنHh56417مراكش

16M/984مزوزصالحIC107924مراكش

17M/1303برغوطمحمدEE482429مراكش

18M/880فتاحيخليلHH58839مراكش

19M/941عاللسعيدP294667مراكش

20M/1324بلغيثةمحمد امينEE902389مراكش

21M/1049الرشداويعبد العزيزY469025مراكش
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22M/817شافعيحسنV346643مراكش

23M/725وحميدنايوبIC72430مراكش

24M/986بوهالصالح الدينEE908323مراكش

25M/1316رصافيمحمدIB211142مراكش

26M/571وضيحاحمد حمزةEE530063مراكش

27M/929تفكيرزكرياءEE841354مراكش

28M/923ديكيمزكرياءEE579186مراكش

29M/1424معدينيياسينVM7641مراكش

30M/936البشيريزهيرQA175551مراكش

31M/1003بودينعادلEE909586مراكش

32M/1304العونيةمحمدID85029مراكش

33M/185فتح الدينحمزةEE557799مراكش

34M/1126بوكرنعبدالرزاقHH184309مراكش

35M/679مسراخأمينQA162404مراكش

36M/71كنديالمهديEE622362مراكش

37M/76لعنايقيالهاشميHH11840مراكش

38M/576سالميادريسEE649810مراكش

39M/1379مساعدنبيلY427737مراكش

40M/670محسناليزيدEA205335مراكش

41M/798مليحجوادEE816345مراكش

42M/1207الربوحاتعمرEE477229مراكش

43M/183مخلصحمزةIc100574مراكش

44M/1458اشعبييوسفEE785707مراكش

45M/282القرطاويعبد الحكيمPB220799مراكش

46M/361رابحعزالدينEE797177مراكش

47M/728ايت بولودنايوبEE847515مراكش

48M/794فيتحيجمال الدينHh29020مراكش
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49M/815ايت اباللحسنIC134264مراكش

50M/653انعينعةالمهديHH69634مراكش

51M/1427ايت المدنيياسينPA212948مراكش

52M/1487المنسوميونسHH25365مراكش

53M/862تخامةخالدEE592302مراكش

54M/774لكريشباللY481754مراكش

55M/1409لعروسيياسرQ336997مراكش

56M/1353احيارمصطفىEE506052مراكش

57M/1011الرابيبعبد الباسطHH246563مراكش

58M/1358خالدمعاذHH57436مراكش

59M/1010الدحانيعبد الباسطEA211782مراكش

60M/891برزوقرشيدHH14876مراكش

1A/229زازةمولودJY27717أكادير

2A/453وريزعبدالغفورPB239424أكادير

3A/557كمونيمرادJT61187أكادير

4A/352كولتجمالJH11039أكادير

5A/486بن الزراريعمادJm60838أكادير

6A/418الطالبيعبد اإللهPB239234أكادير

7L/777الخاوعبد الحليمSH182958العيون

8A/23حموديإسماعيلEA224451أكادير

9A/224فائقمصطفىEC37468أكادير

10A/542بلخياطمحمدJT44984أكادير

11A/526بدوحمحمدJM52488أكادير

12A/114اعرابعبد الرحيمPB305176أكادير

13A/79الحنافيخالدub84365أكادير

14A/582غزالينورالدينJM75695أكادير

15A/591بوحيدياسينJM69132أكادير
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16A/571اكراممعادJA170781أكادير

17A/112هنيدةعبد الرحيمY397091أكادير

18A/482وعبد الكريمعليJC508477أكادير

19L/780انفععبد الصمدSJ34773العيون

20L/639لحلوالمصطفىSJ32289العيون

21A/388جعفريرشيدJ500306أكادير

22A/561ايت بقديرمصطفىjc574931أكادير

23A/504الناجيكبيرJB479683أكادير

24A/501عيياشفريدJh9294أكادير

25A/26شبايشبالبشيرJA156792أكادير

26A/577داكونبيلUB82610أكادير

27L/706باللغظفJF54940العيون

28A/380العرفاويخالدPB248636أكادير

29A/461سرويعبدهللاpa246002أكادير

30A/271ايت موهوابراهيمPA217522أكادير

31A/592ايشوياسينp355241أكادير

32A/466ازركيعبدالواحدJH31649أكادير

33A/66الهدادحاتمJc513524أكادير

34A/359غرغيزجوادja155248أكادير

35L/751مفضلايوبJA185888العيون

36A/191بن الزوينمحمدPB224745أكادير

37A/99تكمرينسيداتيJa173679أكادير

38A/465مسعيدعبدالهاديJH9202أكادير

39A/279ادهموشابراهيمjd70380أكادير

40L/788باطيعبدالمجيدQA186172العيون

41L/750الشافيأيمنSJ30018العيون

42A/448غزوتيعبدالرحمانJ504330أكادير
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43A/446بقادرعبد الهاديP347583أكادير

44A/531شنديمحمدJE313484أكادير

45A/474امهمازعصامje309503أكادير

46A/92ادحمادسعيدJE276882أكادير

47A/485يوعشرةعمادJM56571أكادير

48A/617امهرييوسفJC550924أكادير

49L/771نصيسعيدSH172294العيون

50L/708حبيبيمحمدVA145872العيون

51A/319دريوشالياسJT79332أكادير

52L/688ابو القجامعبد الصمدsh194740العيون

53A/281المتوكلإبراهيمPB207562أكادير

54A/567الهبيلمصطفىJK31944أكادير

55L/794الهاملعمرJF56840العيون

56A/602الورضيياسينPB259318أكادير

57A/363عياشحسامM563526أكادير

58L/648الكراميبدر الدينJy32078العيون

59A/249المسوكرياسينJE300162أكادير

60A/318الحواتالمهديJh12965أكادير

61A/487جلولعمادj523024أكادير

62A/200ادكدكنمحمدJY38363أكادير

63A/174أزيكيلحسنJt54559أكادير

64A/603الخافيياسينSH157575أكادير

65A/538المنصوريمحمدpb212762أكادير

66A/565تيسمصطفىjh51337أكادير

67A/109مرىعبد الحكيمjy24898أكادير

68A/286ميرةاحمدjt85429أكادير

69A/601بوخوشياسينJA177180أكادير
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70A/572بوصنكمعاذJC628777أكادير

71A/530حمديمحمدJM79491أكادير

72A/307بربزاالحسينJB466491أكادير

73A/443الفاضليعبد المنيبPB239605أكادير

74A/512ايت بحافظمحمدpb303547أكادير

75A/68المودنحسنJH37736أكادير

76A/69بوزويتةحسنJT47385أكادير

77L/793اوعبدوعليJY40343العيون

78A/36بوستةالحسينJY31498أكادير

79L/718العلجمصطفىOD43295العيون

80L/772العطارسفيانSL16323العيون

81A/149ضنكىعبدالناصرJY36002أكادير

82A/38بوجميرةالمهديJC566985أكادير

83A/386االماميرشيدJE301414أكادير

84A/288الربحاحمدHA218389أكادير

85L/635كفايوأسامةSH182002العيون

86L/653ادرارحسنSJ29010العيون

87A/226التوباتيمعادPB250321أكادير

88A/441مصرانعبد هللاJE276343أكادير

89A/10إدمجوضأحمدJB468550أكادير

90L/785صابيريعبدالكريمY420867العيون

91A/168بركديشفيصلJY32887أكادير

92A/436بوساقعبد العاليJh13759أكادير

93L/663المامونيخالدSH183190العيون

94A/439ابن جديعبد الكبيرJ554891أكادير
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