
            المملكة المغربية 

             رئيس الحكومة

    المندوبية العامة إلدارة السجون 

             وإعادة اإلدماج

الرقم 

الترتيبي
االسم العائلياالسم الشخصيرقم االستدعاء

رقم بطاقة التعريف 

الوطنية
ساعة الحضورتاريخ الحضورالمركز

1T/851برياقمعادCD528477202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

2T/943الهاوتييونسZT242678202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

3T/681صكيعبدالمجيدv305547202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

4T/759ريانمحمدKB114992202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

5T/264زركونمحمد أمينCD654462202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

6T/500حورحمزةCB327106202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

7T/353أفرياطأسامةCN4993202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

8T/846مخاممروانDA90101202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

9T/390عزيالمهديD919065202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

10T/546خيميرضاCD319834202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

11T/216السويديمحسينCD638010202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

12T/872الصبارنجيمP280379202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

13T/587اكريشسعيدG680911202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

14T/777عباسيمحمدD928178202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

15T/935ابحيحييوسفPa172780202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

16T/526القرقريحمزةLB184593202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

17T/874الحرشينزارGM201206202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

18T/23المجدوبيأسامةVM5383202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

19T/484بنشبعانجاللCD790606202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

20T/548الجطيويرضوانUD10508202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

21T/495فراكةحسنGM172521202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

22T/783المليليمحمدLf53710202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

23T/767الملكيمحمدL560245202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

الئحة المترشحين الناجحين بصفة نهائية لمباريات التوظيف في درجة مراقب مربي التي أجريت 

العيون-طنجة، مراكش و أكادير : بمراكز 2022 مارس 13بتاريخ  

والمدعوين لاللتحاق بملحقة مركز تكوين أطر المندوبية العامة الدارة السجون وإعادة االدماج 

بافران 
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24T/673ابشيعبدالعزيزfl81516202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

25T/501درييبحمزةZT233913202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

26T/944بن شاطييونسGN204965202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

27T/653بوتكوشتعبد هللاCB286815202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

28T/536بنعربيةخالدCB328670202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

29T/792أمعيكمحمدLG37053202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

30T/39المشروحالمهديCD639834202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

31T/941لشقريونسCB289619202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

32T/545المرسرضاD882520202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

33T/71صرحبيبدرv341550202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

34T/640الذيبعبد السالمCN28857202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

35T/922الطويليوسفCD428596202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

36T/598العثمانيسفيانGA219606202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

37T/365رغاديأشرفD998222202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

38T/355برادةاسماعيلCD742975202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

39T/897قريقشوليدCD636871202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

40T/919مصدقيوسفCD622100202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

41T/571شحمزكرياءCD257312202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

42T/938كرماحيوسفZ567015202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

43T/530مرماحميدU184839202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

44T/9بنقرعةأحمدLB208482202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

45T/876بوىنورالدينCN20500202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

46T/431بومهديايوبVA129649202211 ماي 23طنجةh00صباحا 
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47T/192جودارعمارDA77353202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

48T/377جبارالحسينZ496794202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

49T/263الدرةمحمد امينCD260906202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

50T/384الدرقاويالمهديZT222703202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

51T/699محفوظعزالدينCD294681202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

52T/65الجوهريأيوبZT226997202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

53T/895الهادفوسيمCD744722202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

54T/356الرطلياسماعيلCD507658202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

55T/572الشرعزهيرCD565049202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

56T/262هميدمحمد اسالمGM144329202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

57T/516الظلحمزةZ611438202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

58T/185خليفيعزالعربCD640098202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

59T/316القصراوييونسD798690202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

60T/352السباحأسامةD917138202211 ماي 23طنجةh00صباحا 

1M/1224افردولحسنv316006202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

2M/575الشكرادريسEB187762202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

3M/1106أبهوعبداإللهP328004202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

4M/708لخبيريايوبHH64958202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

5M/1252المستقبمحمدQ305739202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

6M/857ااودرىحميدIC113688202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

7M/1195حمادىعصامV331417202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

8M/205ناصرخالدP313124202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

9M/738الرياحيايوبEA230182202208 ماي 24مراكشh00صباحا 
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10M/763باعزيزيبدرVM5996202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

11M/78طناشإلياسhh110273202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

12M/620المنضورالحسينEA195670202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

13M/1004سكواطعادلHH155071202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

14M/1187القاسميعزيزPB259365202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

15M/667عزميالياسHH54864202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

16M/659فرياطالمهديEE773457202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

17M/1006الركناعبد االالهP329783202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

18M/1043انكيرةعبد الصمدIC112833202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

19M/1284أيت منصورمحمدEE572140202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

20M/215بن كايسرضاN427906202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

21M/324عكراشعبداالالهQB35622202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

22M/1249عبد النباويمحمدQ340656202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

23M/87الشنيريأمينHH178055202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

24M/569الوعديأحمدI728962202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

25M/1077مساعيدعبد هللاHH22249202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

26M/557ايت ناصراحمدIE19226202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

27M/1367ادميليجمهديEE627661202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

28M/50الوديعيالحبيبQA183339202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

29M/1291جبالمحمدIC149362202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

30M/1211بصراويفؤادQA172838202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

31M/672عسوليامينID103381202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

32M/201بوفكرانخالدN409905202208 ماي 24مراكشh00صباحا 
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33M/644سالونيالمهديEE828313202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

34M/751رحاليأيوبV348633202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

35M/1332حمدانمحمد عليHh23355202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

36M/469اغرمهشامIC84679202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

37M/1032بنماعبد الرحيمEE613973202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

38M/1326الصديقمحمد أمينEE782177202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

39M/301الطرايفيعبد العزيزEE857181202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

40M/242كاوكيلسعيدHH27694202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

41M/210المغاريرشيدHH17121202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

42M/958الوافيسفيانI723187202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

43M/658بن قيدوحالمهديHH6919202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

44M/475الساخيهشامEE593930202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

45M/232المالحزكرياءEC64514202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

46M/1438بوستيتياسينIA168479202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

47M/832الشادليحمزةEE731755202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

48M/607جافلاشرفN361552202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

49M/436النهضةمحمدQ319783202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

50M/567بولفعةأحمدY443490202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

51M/964مرابطسفيانHH2481202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

52M/1317اإلدريسيمحمدEE607755202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

53M/411ممدوحمحمدI712592202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

54M/444اجريفيمرادHH152453202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

55M/1321المهاجيرمحمدY434639202208 ماي 24مراكشh00صباحا 
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56M/1293ايت لكبيرمحمدJC589816202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

57M/558سحنوناحمدEA215170202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

58M/1384أكياللنوحP336284202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

59M/579رزوقاسامةD897341202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

60M/1387امغارنورالدينEC35192202208 ماي 24مراكشh00صباحا 

1L/803اللغةمحمدBB139987202208 ماي 24العيونh00صباحا 

2L/816صيادمحمد عليSH168141202208 ماي 24العيونh00صباحا 

3L/796الحالويفتح هللاOD56044202208 ماي 24العيونh00صباحا 

4A/534جادامحمدJ514006202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

5L/834افاليونسSH178772202208 ماي 24العيونh00صباحا 

6L/830شياهويوسفJA178888202208 ماي 24العيونh00صباحا 

7A/290بورحيمادريسPB214083202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

8A/214فيالليمحمدPB227129202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

9A/445الحيسانعبد الهاديJE271814202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

10A/357مالكيجوادU188980202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

11A/298ايت باعالاسماعيلPB228084202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

12A/502العكريشفيصلSh182768202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

13A/33ايت بوجماعالحسينJC516074202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

14A/393اوشنرضىJE286860202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

15A/20الوفياسماعيلJF54618202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

16A/521لطفيمحمدJC589039202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

17A/56أبودرارأيوبJD73007202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

18L/713ححومحمدSh153118202208 ماي 24العيونh00صباحا 
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19A/368أزناكحمزةJC564240202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

20A/147فنغرعبدهللاJT55693202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

21A/194ابواليمحمدj488031202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

22A/347الصباربدرPB221428202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

23A/162العلويعمادJ526163202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

24A/234دريكيهشامP335790202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

25A/204شالمحمدJY20578202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

26L/662المشيواطخالدOD54561202208 ماي 24العيونh00صباحا 

27A/403زلميميسفيانP313474202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

28A/517المسافيمحمدPb209587202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

29L/753واهروشأيوبSH172883202208 ماي 24العيونh00صباحا 

30A/583بلوشنورالدينJE307803202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

31A/132اوسي مباركعبد الهاديJY18487202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

32L/824والشرقيمنيرJF51029202208 ماي 24العيونh00صباحا 

33A/550أبجاومحمدJM61287202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

34L/744اليزيديالمهديSJ26109202208 ماي 24العيونh00صباحا 

35L/651الصديقبوجمعةJF55996202208 ماي 24العيونh00صباحا 

36A/173الخنتوشلحسنJY31112202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

37A/337العلويايوبJK29525202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

38A/197عيسى اوحدومحمدP348380202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

39L/790بوفيعزيزJF51024202208 ماي 24العيونh00صباحا 

40L/668ضيف هللارضىSh172782202208 ماي 24العيونh00صباحا 

41A/440حمديعبد الكريمPB190893202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 
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42A/123بكارعبد الغانيSH189215202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

43A/579ابو العزمنور الدينJT62504202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

44A/316رشيديالمهديJM74431202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

45A/585الحميانيهشامPB223221202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

46A/600العزوزيياسينja190019202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

47A/343الليونأيوبJE292882202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

48A/506زكرياءلحديليPB236422202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

49A/360امنوزجوادJ505242202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

50A/308معتصمالحسينPA255022202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

51A/238بيرمانوليدJH50116202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

52A/449باطشعبدالرحمانJM67292202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

53A/199ايت طالبمحمدJc542109202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

54A/421مغيرىعبد الجبارJT74577202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

55L/703الهناويكريمSh173816202208 ماي 24العيونh00صباحا 

56A/554روحيمحمد أمينDA89612202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

57L/775خليلعاليSj32983202208 ماي 24العيونh00صباحا 

58A/289شاووكاحمدJH56660202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

59L/729لهريياسينSJ28196202208 ماي 24العيونh00صباحا 

60A/621منونييوسفJ535337202208 ماي 24أكاديرh00صباحا 

61A/614بايتيوسفJd67167202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

62L/754العياشيأيوبSH191278202211 ماي 24العيونh00صباحا 

63A/217امحضارمحمدje268901202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

64A/302لبيهياسماعيلPb239488202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 
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65L/630الشمساديابراهيمSJ24071202211 ماي 24العيونh00صباحا 

66A/611الظالعيوسفJZ4597202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

67L/801لبيضلحبيبSH176883202211 ماي 24العيونh00صباحا 

68A/473وراقعزيزWB189091202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

69A/523ايويريمحمدjh9569202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

70A/348اومباركبدرJY39536202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

71A/228ماموموسىjh26294202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

72A/88التيتيزين العابدينJT88069202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

73A/169وكيشكريمJA173510202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

74A/477بن العكادعصامIC127461202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

75A/8الدحدوحياحمدPB302151202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

76A/329الجهادايوبJc537169202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

77A/164أفخارعمرJa175140202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

78L/695شكرادعبدالمطلبSL9575202211 ماي 24العيونh00صباحا 

79A/382ازراررشيدJH23138202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

80A/330الجيارايوبj516929202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

81L/643موسىأيوبSH163751202211 ماي 24العيونh00صباحا 

82A/233زيراريهشامJ495898202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

83A/423دكايرعبد الحكيمJH51664202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

84A/370و الطالبحمزةIA167111202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

85A/541اكطيبمحمدJM46489202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

86A/604الباردياسينjh33027202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

87A/497الحرابعمرانjm42432202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 
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88A/97ورديسفيانSH179446202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

89A/209العسريمحمدJ498494202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

90A/41موتاكيامباركjf55396202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

91A/408ازطايطسميرja173273202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

92A/312داويالمختارJA187613202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

93A/333ارحبيايوبN426069202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

94A/116البازيعبد الرحيمjk18633202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

95A/235انكنافهشامJH33817202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

96A/524زيدانمحمدJy37229202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

97A/34حيانالحسينJY44891202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

98A/14بن بريغيتادريسJT76475202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

99A/623جوهرييونسjy18578202211 ماي 24أكاديرh00صباحا 

100L/656بولحسنحمزةSJ34989202211 ماي 24العيونh00صباحا 
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