
         المملكة المغربية 

          رئيس الحكومة

المندوبية العامة إلدارة السجون 

         وإعادة اإلدماج

ساعة الحضوررقم بطاقة التعريف الوطنيةاإلسم الكاملرمز المركزرقم اإلستدعاءر ت

1344OEP/Mيوسف كومايلBH39599508h00صباحا 

2404OEP/Fمعاذ الوهيبيCD69470508h00صباحا 

3262OEP/Fيونس النصيريGA20553908h00صباحا 

4358OEP/Mاسماعيل زعويطSH15755508h00صباحا 

5526OEP/Mرضوان امالوزN38133608h00صباحا 

6443OEP/Mعبد المنعم واعدوديN41048508h00صباحا 

795OEP/Mشوقي نظامJT4104108h00صباحا 

8431OEP/Fبدر الدين كنانيF56931708h00صباحا 

9252OEP/Mخالد بنزاويةw37360008h00صباحا 

10221OEP/Mالطيب يحياونHH12587008h00صباحا 

11182OEP/Fمصطفى اكبيري علويU18404208h00صباحا 

12490OEP/Mمعاد امزداوJK2013308h00صباحا 

13212OEP/Fالمهدي معروفيSJ2948508h00صباحا 

14276OEP/Mعبد العزيز خياطUB9567008h00صباحا 

15510OEP/Mيوسف ايت او مجوضEE75036608h00صباحا 

16302OEP/Mمحمد المستقبQ30573908h00صباحا 

17232OEP/Fعبدالكريم اسعيديf64900308h00صباحا 

18447OEP/Fهشام بلحفيظAE22398408h00صباحا 

19309OEP/Mمحمد محبوبTk1611208h00صباحا 

الئحة المترشحين الناجحين بصفة نهائية لمباراة التوظيف في درجة ضابط مربي ممتاز

 بمركزي فاس و مراكش 2022 مارس 06 التي أجريت بتاريخ 

بافران والمدعوين لاللتحاق بملحقة مركز تكوين اطر المندوبية العامة الدارة السجون وإعادة االدماج 

2022 ماي 23يوم االثنين 

:مالحظة

ازية المعتمدة لمواجهة  ام جميع االجراءات والتدابتر االحتر يجب االدالء بجواز التلقيح قبل الولوج اىل مركز التكوين مع احتر

وس كوفيد  .19فتر

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Coat_of


         المملكة المغربية 

          رئيس الحكومة

المندوبية العامة إلدارة السجون 

         وإعادة اإلدماج

ساعة الحضوررقم بطاقة التعريف الوطنيةاإلسم الكاملرمز المركزرقم اإلستدعاءر ت
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20350OEP/Mأحمد كريشHH18289008h00صباحا 

21401OEP/Mحمزة زوانEE80883008h00صباحا 

22249OEP/Mحمزة بورزوقHH7159308h00صباحا 

23309OEP/Fحمزة بزيزz55207308h00صباحا 

24529OEP/Mسفيان زكريW39515208h00صباحا 

25433OEP/Fرضا بومنجلAE28821708h00صباحا 

26216OEP/Fأمين بلقاضيF58185208h00صباحا 

27359OEP/Mإسماعيل النائمsh17500708h00صباحا 

28420OEP/Fيوسف حكيميCD55384308h00صباحا 

29441OEP/Fمحمد المرينيCD63176208h00صباحا 

30535OEP/Mمعاذ خلفيx36733108h00صباحا 

31257OEP/Mرشيد اوباهBK66530708h00صباحا 

3294OEP/Mشرف امادI71290408h00صباحا 

33250OEP/Mحمزة لمجدريbb10125108h00صباحا 

3461OEP/Fخالد عرفاويU18363408h00صباحا 

35257OEP/Fياسين الفامةDJ3422108h00صباحا 

36175OEP/Fمحمد ميديF54384908h00صباحا 

37376OEP/Mالياس عزميHH5486408h00صباحا 

38313OEP/Mمحمد أمين الدكرةBB18607808h00صباحا 

:مالحظة

ازية المعتمدة لمواجهة  ام جميع االجراءات والتدابتر االحتر يجب االدالء بجواز التلقيح قبل الولوج اىل مركز التكوين مع احتر
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 بمركزي فاس و مراكش 2022 مارس 06 التي أجريت بتاريخ 

بافران والمدعوين لاللتحاق بملحقة مركز تكوين اطر المندوبية العامة الدارة السجون وإعادة االدماج 

2022 ماي 23يوم االثنين 

39218OEP/Mالحسين حكوJA18640808h00صباحا 

40236OEP/Fعماد الدرازD82788108h00صباحا 

41289OEP/Mعماد الدين لمداينيHH2123708h00صباحا 

4252OEP/Mحمزة الراجيBK62430508h00صباحا 

43223OEP/Fخالد الطويريGY3376208h00صباحا 

44273OEP/Mعبد الرحيم اخوياUA11573608h00صباحا 

45362OEP/Mأشرف عيفتEE58762908h00صباحا 

46533OEP/Mمحمد النجميEE60810108h00صباحا 

47536OEP/Mيونس حادقEE76708508h00صباحا 

48253OEP/Mخالد مفكرW42992308h00صباحا 

49255OEP/Mرشيد القديريBB12535408h00صباحا 

50425OEP/Fأسامة الذهبيCD48820008h00صباحا 

51220OEP/Fبالل زعكونfl6931808h00صباحا 

52428OEP/Fايوب ايت امباركVA13463608h00صباحا 

5362OEP/Mخالد الهيشt28957208h00صباحا 

54516OEP/Mإبراهيم نجيبAd21811108h00صباحا 

55345OEP/Fعبد الرحيم الحارAd24376208h00صباحا 

56448OEP/Fيوسف الراقيQA15861008h00صباحا 

57406OEP/Fمنير الوكيليCD35308108h00صباحا 

:مالحظة

ازية المعتمدة لمواجهة  ام جميع االجراءات والتدابتر االحتر يجب االدالء بجواز التلقيح قبل الولوج اىل مركز التكوين مع احتر
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الئحة المترشحين الناجحين بصفة نهائية لمباراة التوظيف في درجة ضابط مربي ممتاز
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5814OEP/Mاشرف فهميHH15612108h00صباحا 

59521OEP/Mايوب جعنيضJA17932808h00صباحا 

60418OEP/Fياسين منزهTA13769208h00صباحا 

6187OEP/Fسمير مسعوديf58361808h00صباحا 

6266OEP/Fرضا العباسd23451408h00صباحا 

63487OEP/Mمروان لكويسEE86945808h00صباحا 

64287OEP/Mعثمان مصدقHH1763108h00صباحا 

65104OEP/Fعبداإلاله الوارديCD58397108h00صباحا 

66244OEP/Mايوب بناللHH2369408h00صباحا 

:مالحظة

ازية المعتمدة لمواجهة  ام جميع االجراءات والتدابتر االحتر يجب االدالء بجواز التلقيح قبل الولوج اىل مركز التكوين مع احتر
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