
         المملكة المغربية 

          رئيس الحكومة

المندوبية العامة إلدارة السجون 

         وإعادة اإلدماج

رقم بطاقة التعريف الوطنيةاإلسم الكاملرمز المركزرقم اإلستدعاءر ت

1256OEP/Fياسين العثمانيu171446

2244OEP/Fمحمد الهوىCD636126

3158OEP/Mمحمد النافريEE618560

4354OEP/Fعبدالجليل الدهبيGM205390

5333OEP/Mياسين االزرقHH63800

6291OEP/Fايوب غافريU197536

7268OEP/Mصالح الدين الخنفافM618786

859OEP/Fحميد مرجانيU172430

9211OEP/Mأحمد النعيميHH170269

10493OEP/Mمهدي ادميليجEE627661

11314OEP/Fخالد شقراميCB297695

12384OEP/Fمحمد حجبانCD548219

13290OEP/Fايوب الشراديX379211

14213OEP/Mأشرف أيت الراميT254992

15503OEP/Mياسين الحجوبيBJ452288

1626OEP/Fالهادي خياطيCD562127

17375OEP/Mالياس بقالنHH109419

18180OEP/Fمروان فائزXA114454

19379OEP/Fمحمد الطاهريAD130101

207OEP/Fأدم الزاهيرD999342

الئحة المترشحين المسجلين بالئحة االنتظار لمباراة التوظيف

 في درجة ضابط مربي ممتاز

 بمركزي فاس و مراكش2022 مارس 06 التي أجريت بتاريخ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Coat_of
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21121OEP/Mعبدالرزاق فضالIE13475

22109OEP/Mعبد اللطيف غفيرP294661

23332OEP/Mوليد باركT271896

24266OEP/Mسفيان االنصاريF585677

25233OEP/Mأمين المستقبQ321215

26133OEP/Fفهد مرزوكيf582924

27114OEP/Fعبدالوحد بوتغراصاL559570

2882OEP/Fسعيد الحبشيAE80089

2956OEP/Fحمزة بنحموD740387

30251OEP/Fمحمد مرغيشCB290938

3170OEP/Fرضوان لحلوxa112609

32317OEP/Mمروان الغودانيHH26087

33193OEP/Fهشام رشيديU185271

34217OEP/Mالحسين امنهورI705803

35131OEP/Fعيسى الناديCD598249

36231OEP/Mامين ورادIB247741

37190OEP/Mياسين العلوانيTA144662

38312OEP/Mمحمد امين بلقصديHH118725

39186OEP/Fموراد بن الشارفTa108575

40267OEP/Mسفيان بوطالنW413746
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41275OEP/Mعبد الصمد نظامHh60419

4272OEP/Fزكريا اصغيريCD682752

43229OEP/Mالمهدي الهردىHH57984

442OEP/Mابراهيم شريفWB183516

4527OEP/Fإلياس السالسيLB187977

4670OEP/Mرشيد الصاويHH11225

47166OEP/Fمحمد رفافFL97400

486OEP/Fادريس وريجX334171

49199OEP/Mيوسف بن حمدBJ421166

50211OEP/Fالحبيب المصباحيCD281888

51130OEP/Mعبدالمجيد صكيv305547

5217OEP/Fالحبيب بن خلوقCD658490

53209OEP/Fاحمد الخاوةCD602790

54314OEP/Mمحمد علي الهانيhh28825

5586OEP/Mسعيد السالميMD8557

56468OEP/Mمحمد الدرقاويI697888

5747OEP/Mجواد نعيميQa156982

58235OEP/Fعثمان المصوابCD287351

59339OEP/Fطارق ويشوDB25194

607OEP/Mاسامة ناجيY397094
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61251OEP/Mخالد الحموميMD1839

62225OEP/Fسعيد المغاريF650204

63319OEP/Mمروان ايت درىBm32771

64215OEP/Fامين بنانيBB100231

65229OEP/Fعبد الكريم سعيد المسعوديBM28927

66151OEP/Fمحمد العباديZT271443
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