لوائح مؤقتة
وضع ة إعاقة

المقبول ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
2022  أ ت ر17 المنظمة ابتداء من
من الدرجة الرا عة

للم شح

لتوظ ف تقني
 التدب:التخصص

رقم طاقة التع ف

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

N413131

علواش يوسف
اعبوس حنان
ا رام ع د الفتاح
ا ت بن عزوز حنان
أ نا فوز ة
ام و حسن
اس ا راض ة
استا ع د الحم د
حيح يو س
ب سحاق جواد
بورك ة سﻼمة
بوطرفة ش ماء
ال و حمزة
شاي انوار
ادراوي سف ان
الع ا ع د الواحد
العا مصط
ى
العو
ال دوي نورة
ال غدادي عاط ف
زد
الح
الحمو الزوهرة
القر ع د الرح م
العتو مراد
الفاضل ع
فاض ع د ال م
فول ل سم ة
فرو ع دالحف ظ
غزي جﻼل
ه وز احمد
هصان محمد

EE517877
P261066
EE480758
M276083
CB205238
ZG134330
EE268692
A423093
A653447
SH102246
CD724260
EE846091
EE357537
X291242
GK28641
ZG127375
JB469953
TK24774
PB163378
DC37713
BK312652
IA143279
EA195885
PA29082
IA108700
JF39412
P285329
W423950
JC476190
AA38757
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اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

AALOUACH YOUSSEF
ABOUSS HANANE
AGORAM ABELFATTAH
AIT BEN AZZOUZ HANANE
AKNABI FAOUZIA
AMANZOU HASSAN
ASBAI RADIA
BASTA ABDELHAMID
BHIH YOUNES
BOUISHAK JAOUAD
BOUREKBA SALAMA
BOUTRFA CHAYMAE
CHAROUNI HAMZA
CHAYE ANOUAR
DRAOUI SOUFIANE
EL ABBASSI ABDELOUAHED
EL ALI MUSTAPHA
EL AOUKI BOUCHRA
EL BADAOUY NORA
EL BAGHDADI AATIF
EL HABCHI ZAYD
EL HAMOUNI ZOHRA
EL KARCI ABDERRAHIM
ELATTOUBI MOURAD
ELFADILI AISSA
FADILI ABDELKARIM
FOULILE SOUMYA
FROUDI ABDELHAFID
GHAZAI JALAL
HARBOUZ AHMED
HASSANE MOHAMED

لوائح مؤقتة
للم شح

المقبول ﻻجت از الم اراة الموحدة لﻸشخاص
المنظمة ابتداء من  17أ ت ر 2022
لتوظ ف تقني

وضع ة إعاقة

من الدرجة الرا عة

التخصص :التدب
اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

KOUSSAD ALI
LAGZIRI SAID
LEGOUIT MHAMED
LERHRIB ABDELILAH
MAITINE YONESS
MAYNOUNA OMAR
MOUNIB MOHAMED
MOUSS NAIMA
SALMI MOUNIR
ZIAD BACHIR

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

كساد ع
ل ري سع د
ل ط امحمد
الغ ب ع د اﻻﻻه
مع ط يو س
ماينونة عمر
مون ب محمد
موس نع مة
سل من
ز اد ال ش

EE474156
CB240107
GK143670
ZG118108
G716269
D757014
IA113581
AB262663
LA125607
SH109927

التخصص :المعلوم ات
اﻹسم ال امـ ــل الفر س ة

ABBADI SANAE
AZZALLAL HAMZA
BERKOUKI FAYCAL
BOUHAMIDI LALLA SIHAME
BOUKTIBA AMINA
BOURJI CHAIMA
EL MANJA YOUSSEF
ES SABIR GHITA
GRIAA MAROUANE
HILANE FATIMAZOHRA
KARIM ACHRAF
MAICHNI AYYOUB
MOUAATADIL MARWAN
MOUNJALI HASSAN
NOUINI KASSEM
OUMAHLI MOHAMED
TAHBARYT HAYATE

اﻹسم ال امـ ــل الع ة

رقم طاقة التع ف

ع ادي سناء
الزﻻل حمزة
برقو ف صل
ال حام دي ﻻلة سهام
بوقطي ة أمينة
بور ش ماء
المنجا يوسف
الصابر غيثة
ا عا مروان
فاطمة الزهراء ه ﻼن
ك مأ ف
م ش ايوب
معتدل مروان
منج حسن
قاسم
ن
أمح محمد
تح ت ح اة

CD523328
L559046
FJ15521
DA52995
Q252974
BK609876
PA159882
P230322
AE89331
EE183684
BH633611
JA174774
U192415
I700342
W289043
U167548
OD55495
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