
         المملكة المغربية 

          رئيس الحكومة

المندوبية العامة إلدارة السجون 

         وإعادة اإلدماج

ساعة الحضوررقم بطاقة التعريف الوطنيةاإلسم الكاملرمز المركزرقم االستدعاءر ت

1498OE/Mايوب المرابطJM6892908h00صباحا 

2617OE/Mسفيان العبظاليM53690408h00صباحا 

3293OE/Fأمين بوعبدليAB63706108h00صباحا 

4510OE/Mصالح الدين الفضيBB13260508h00صباحا 

5258OE/Fامين لعروسيVA12196208h00صباحا 

6276OE/Fعماد رتاعs74109508h00صباحا 

7556OE/Mالمهدي النجاحQa16495508h00صباحا 

8211OE/Mعبد الغني ملكib20415208h00صباحا 

9122OE/Mحمزة محيبIC11408508h00صباحا 

10518OE/Mعمر ليفيM53788108h00صباحا 

11453OE/Mمحمد كيدورJF4875808h00صباحا 

12282OE/Fمحمد السعيديV34755708h00صباحا 

13305OE/Fاجناوي محمدF54064408h00صباحا 

14325OE/Fابراهيم لبيضF56658408h00صباحا 

15459OE/Mمحمد احيسوEE54520808h00صباحا 

الئحة المترشحين الناجحين بصفة نهائية لمباراة التوظيف في درجة ضابط مربي 

 بمركزي فاس و مراكش 2022 مارس 06 التي أجريت بتاريخ 

بافرانوالمدعوين لاللتحاق بملحقة مركز تكوين اطر المندوبية العامة الدارة السجون وإعادة االدماج 

2022 ماي 23يوم االثنين 

:مالحظة

وس كوفيد  ازية المعتمدة لمواجهة فتر ام جميع االجراءات والتدابتر االحتر .19يجب االدالء بجواز التلقيح قبل الولوج اىل مركز التكوين مع احتر

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Coat_of
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16414OE/Mالزبير بحداJY2978308h00صباحا 

17144OE/Mزكرياء االدريسيT27062808h00صباحا 

18193OE/Mعبد الرحيم الترناويjm6088008h00صباحا 

19314OE/Fحمزة بوصادV33237408h00صباحا 

20162OE/Fعماد أكيليFH5930508h00صباحا 

21504OE/Mحسن العماريW43476308h00صباحا 

22507OE/Mرشيد منانيJt4448408h00صباحا 

23509OE/Mزكرياء بهنانيIA16110908h00صباحا 

24220OE/Fمعاد ازمي حسنيD93222908h00صباحا 

25406OE/Mابراهيم بوعشراJD6982408h00صباحا 

2621OE/Fالحسين الناجيGK14565208h00صباحا 

27411OE/Mاسماعيل الوفيJF5461808h00صباحا 

28130OE/Fعبد هللا الهواشمAD17881508h00صباحا 

29326OE/Mمحمد العامريQA15392908h00صباحا 

3070OE/Fحمزة الهامAE14085008h00صباحا 

:مالحظة
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31181OE/Fمحمد عسوLG4180008h00صباحا 

32424OE/Mتوفيق بوناعليW41367108h00صباحا 

33451OE/Fمحمد طاهر ميموحcn1763908h00صباحا 

34129OE/Fعبد الكريم كروميU17615208h00صباحا 

35476OE/Mيوسف سافT26641908h00صباحا 

36299OE/Fطارق األعرجCd10466508h00صباحا 

37297OE/Fسفيان الذهبيBH47956108h00صباحا 

3813OE/Fاسامة الصديقcb29574208h00صباحا 

39324OE/Mمحمد أيت منصورEE57214008h00صباحا 

40308OE/Fأسامة أخليجCD52967408h00صباحا 

4190OE/Mبدر الدين حمليTA13512208h00صباحا 

42731OE/Mيوسف راميM56913908h00صباحا 

43139OE/Fعبدالرحيم الزيCD63265908h00صباحا 

44431OE/Fمحمد قميشSx15508h00صباحا 

4554OE/Fبوعبيد صمراويQ30628408h00صباحا 

:مالحظة
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4630OE/Mالخضاري عبد الحقBH46348308h00صباحا 

47106OE/Mحمزة الشادليEE73175508h00صباحا 

4858OE/Mانس الشافعيEE60080008h00صباحا 

49638OE/Mعبد الغني اعنايةPB26177408h00صباحا 

50327OE/Mمحمد امين الحجاميHH15602608h00صباحا 

:مالحظة
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