
رقم 

الكلية القاعة التخصصر ب ت واإلسم العائلي اإلسم الشخصياالستدعاء

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءJB470170التويجراتابوبكر1

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءI716448فوزيأميمة2

ن3  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءU177652حدوامي 

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءAD218049طهأمينة4

يايوب5
ن
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءD745225درفوف

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءJB468517الزازأيوب6

ى7  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءAA58590البيضاويبشر

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءw362903العايديحليمة8

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءae28209خشيعخديجة9

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءEE593817القشاشخميسة10

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءN389754اكزارخولة11

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءZ543041مزوزرشيدة12

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءIC93540تقبيبتزهرة13

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءP275364 أغزافسناء14

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءUc119248عيديسناء15

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءJ478746وحميسهام 16

يعثمان17
يق   كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءEE498339اشر

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءF534906جموىلعالء الدين18

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءEE573367حربالغزالن19

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءEE197135شكريكمال20

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءK416885الحليميدمحم21

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءSH136845رضيتدمحم22

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءU177737ايت احميدةدمحم23

                    رئيس الحكومة

        المملكة المغربية 

ي   المدعوين الجتياز االختبار الكتاب 
ن شحي  الئحة المتر

ي درجة مهندس دولة من الدرجة األوىل
ن
لمباراة التوظيف ف

 2019 ماي26الذي سيجرى بتاريخ 

صباحا (09:00) عل الساعة التاسعة بمركز فاس

المندوبية العامة إلدارة السجون 

                   وإعادة اإلدماج

لم ٌدل ببطاقة تعرٌفه الوطنٌة او  ٌعتبر نشر هذه الالئحة بمثابة استدعاء وٌمنع دخول قاعة االختبارعلى كل مترشح
 .(جواز السفر، رخصة السٌاقة)بطاقة تثبت هوٌته 

ٌمنع ادخال الهاتف النقال الى قاعة االختبار، وكل مترشح  ضبط فً حالة تلبس بالغش تطبق فً حقه االجراءات 
 .القانونٌة الجاري بها العمل
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لم ٌدل ببطاقة تعرٌفه الوطنٌة او  ٌعتبر نشر هذه الالئحة بمثابة استدعاء وٌمنع دخول قاعة االختبارعلى كل مترشح
 .(جواز السفر، رخصة السٌاقة)بطاقة تثبت هوٌته 

ٌمنع ادخال الهاتف النقال الى قاعة االختبار، وكل مترشح  ضبط فً حالة تلبس بالغش تطبق فً حقه االجراءات 
 .القانونٌة الجاري بها العمل

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءW335323نجاريمروان24

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءUB87945شكوشمريم25

يمريم26
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءjm42723صديق 

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءA441345الهبطيمريم27

ىموىس28  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءJT42229ابشر

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءK522611حجاج نشين 29

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءZT145460الباروديوجدان30

ن 31  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءwb171998البرصاويياسي 

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءCD594123بنسليمان يوسف32

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءJE288105الديوانيونس33

ييونس34
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس4القاعة اإلحصاءOD38578القادري الحسانن

يW353689 المسكي إيمان35
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة االمن المعلومان 

يAB812926هركالابراهيم36
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة االمن المعلومان 

يCB286110غارسازهبر37
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة االمن المعلومان 

يدمحم38 يcd371572فرجر
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة االمن المعلومان 

يA441997مشكورمعاد39
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة االمن المعلومان 

ميمهدي40 يF418384البر
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة االمن المعلومان 

يBH354903 الشليحمونيا41
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة االمن المعلومان 

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةu177049طاهري علوي أيوب42

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةM533035 دھدود ھجر43

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةJ479928السعيدأسماء44

ي إلياس45
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةF534165 بوكاشنن

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةG638869 قروشأمال46
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 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةU172603جبليإيمان47

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةF543378 بنشعيبإيمان48

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةBB36715فاتحجواد49

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةCD317018 سقاطسلم 50

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةID46396العطراويسليمان51

يعبد الرزاق52  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةf406649العرانر

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةJD64712فارسكوثر53

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةA663183النارصيدمحم54

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةEE499898زبوريمروان55

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةBJ396855الغنجاويمريم56

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةAB635168هاللنعيمة57

ن58  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةM479271شفيقياسي 

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةD986626اقدادرةيشى59

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةZ481807أجبلي حنان60

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةD853640اعمارأحمد61

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةR329709ازعيطارأسماء62

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةEC20857عدنان االدريسيالمهدي63

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةI498051زكيانس64

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةBK283632الطويلايوب65

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةGM168713لكوطيحسن66

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةU156025لهراويخديجة67

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةD235012بلحجامزهب 68

يسارة69  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةCD594076الذهنر
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 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةIA100097ازكاغعلي70

يفتيحة71
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةAE182253 العونن

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةJB409794زيكيكريم72

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةPB100790ابوريلحسن73

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةZ493321المرابطدمحم74

يدمحم75  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةwa212141الوهانر

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةEE446009الفالجيدمحم76

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةUA79534رحاويمريم77

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةU182197زيدانمليكة78

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةKB70500بوفردينادية79

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةAB352382مقرطةنهال80

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةV259825أوحجونوصب 81

ةهشام82  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس6القاعة التنمية المعلوماتيةJ437832لعبب 
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ةاحمد84  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةka45387ادشب 
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رقم 

الكلية القاعة التخصصر ب ت واإلسم العائلي اإلسم الشخصياالستدعاء

                    رئيس الحكومة

        المملكة المغربية 

ي   المدعوين الجتياز االختبار الكتاب 
ن شحي  الئحة المتر

ي درجة مهندس دولة من الدرجة األوىل
ن
لمباراة التوظيف ف

 2019 ماي26الذي سيجرى بتاريخ 

صباحا (09:00) عل الساعة التاسعة بمركز فاس

المندوبية العامة إلدارة السجون 

                   وإعادة اإلدماج

لم ٌدل ببطاقة تعرٌفه الوطنٌة او  ٌعتبر نشر هذه الالئحة بمثابة استدعاء وٌمنع دخول قاعة االختبارعلى كل مترشح
 .(جواز السفر، رخصة السٌاقة)بطاقة تثبت هوٌته 

ٌمنع ادخال الهاتف النقال الى قاعة االختبار، وكل مترشح  ضبط فً حالة تلبس بالغش تطبق فً حقه االجراءات 
 .القانونٌة الجاري بها العمل

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةZT117293لزعار  بسمة93

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةL538129أمتيوحنان94

يحنان95
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةAE223344فرنن

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةDA72789جبارحياة96

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةF746529العسوي حياة97

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةD237969طارقخولة98

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةLB170606زيانخولة 99

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةBJ431958مطراندعاء100

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةPB210375 سليمانرجاء101

يزكرياء102
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةCD512001الولغن

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةAD212317بقراويزينب103

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةf435902رابجيسعاد104

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةY412076مداحسكينة105

ي بوعالمسكينة106
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس7القاعة الشبكة المعلوماتيةCD337571الريقن

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةJA165547ميمي صفاء 107

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةI693069لكبيشعبد الحكيم108

ن109 يعبد الحني 
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةK435381العمرانن

ي عبدالحفيظ110
 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةid58346الحسينن

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةLB156744الزازيعماد111

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةV292257بادمحمعمر112

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةIA141554بودكيكفاطمة الزهراء113

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةJA149583الموذنيبفاطمة الزهراء114

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةAE231284الهبطيفاطمة الزهراء 115
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الكلية القاعة التخصصر ب ت واإلسم العائلي اإلسم الشخصياالستدعاء

                    رئيس الحكومة

        المملكة المغربية 

ي   المدعوين الجتياز االختبار الكتاب 
ن شحي  الئحة المتر

ي درجة مهندس دولة من الدرجة األوىل
ن
لمباراة التوظيف ف

 2019 ماي26الذي سيجرى بتاريخ 

صباحا (09:00) عل الساعة التاسعة بمركز فاس

المندوبية العامة إلدارة السجون 

                   وإعادة اإلدماج

لم ٌدل ببطاقة تعرٌفه الوطنٌة او  ٌعتبر نشر هذه الالئحة بمثابة استدعاء وٌمنع دخول قاعة االختبارعلى كل مترشح
 .(جواز السفر، رخصة السٌاقة)بطاقة تثبت هوٌته 

ٌمنع ادخال الهاتف النقال الى قاعة االختبار، وكل مترشح  ضبط فً حالة تلبس بالغش تطبق فً حقه االجراءات 
 .القانونٌة الجاري بها العمل

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةP287826 ايشويكريم116

انكريمة117  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةEC23266جبر

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةx351984الروجيكوثر 118

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةQ293224رباطدمحم119

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةJA128152بهيددمحم120

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةCD425715مردمحم121

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةJT41681 ايت االطرشمريم122

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةQA168358الداوديمريم123

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةIB208300خشيعمنار124

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةHH159831سكواطمنن125

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةH636515الهليلوفاء126

نوهيبة127  كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس8القاعة الشبكة المعلوماتيةBH450101األمي 
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 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ظهر المهراز فاس5القاعة األنظمة المعلوماتيةIE13175توفيقأحمد129
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