الئحة المرشحين وتاريخ اجراء المقابالت
لشغل مناصب رؤساء أقسام ومصالح بالمديرية العامة للصناعة
الرقم

الوحدة اإلدارية

1
المديرية العامة
للصناعة

مديرية صناعة
السيارات
مديرية صناعات
الطيران والسكك
الحديدية والسفن
والطاقات المتجددة
مديرية صناعات
النسيج والجلد

قسم التنمية المستدامة

المنصب
رئيس قسم التنمية المستدامة

رئيس مصلحة تحسين مناخ
1
مكرر المقاوالت

قسم قيادة منظومات موردي
صناعة السيارات والوزن
الثقيل

3

رئيس مصلحة موردي صناعة
الوزن الثقيل والهياكل
الصناعية

قسم قيادة المقاصة الصناعية

4

رئيس مصلحة تدبير العقود
والتتبع القانوني
رئيس مصلحة قاطرات
صناعات السكك الحديدية
والسفن والطاقات المتجددة

6

رئيس مصلحة اليقظة
واالستراتيجية
رئيس قسم صناعات الجلد

9

رئيس قسم المناهج الصناعية

10

رئيس مصلحة الصناعات
الكيميائية

11
قسم الصناعات الكهربائية
وااللكترونية

12

رئيس مصلحة الصناعة
الصيدلية
رئيس قسم الصناعات
الكهربائية وااللكترونية

قسم الصناعات الميكانيكية
والمعدنية ومواد البناء

13

رئيس مصلحة الصناعات
الميكانيكية

قسم المنظومات الخاصة
بالقاطرات الصناعية
قسم صناعات الجلد

5

8

قسم المناهج الصناعية
مديرية االنشطة
الصناعية المختلفة

Poste
Chef de Division du
développement durable
Chef de Service de
l’amélioration de
l’environnement de
l’entreprise
Chef de Service des
fournisseurs des poids lourd
et carrosserie industrielle

المرشحون
 .1ربيعة جناتي إدريسي
 .1رجاء غجبال
 .2هدى برزوق
 .3ياسين رزاق
 .1محمد لخلوفي

Chef de Service de la gestion
 .1 des contrats et du suivi légalهند سلي
Chef de Service des
 .1اسماء فحيل
locomotives des industries
 .2يوسف مناوي
ferroviaires, navales et
 .3 énergies renouvelablesحسناء نبيل
 .1 Chef de service de la veille etمحمد بنعكيد
de la stratégie
Chef de Division des
 .1كريم ملين
industries du cuir
 .1 Chef de Division desعبد العالي امغيزالت
procédés industriels
اإلدريسي
 .1 Chef de Service desفاطمة الزهراء القمراوي
 .2 industries chimiquesسميرة يماني
 .3يوسف مناوي
 .4إلياس ابعيز
 .1 Chef de Service de l’industrieإلياس ابعيز
 .2 pharmaceutiqueسكينة حمدي
Chef de Division des
 .1 industries électriques etخديجة اشماعو الفهري
électroniques
Chef de Service des
 .2أنس الحلو قصي
industries mécaniques

تاريخ ومكان المقابلة
2019/11/22
ابتداء من الساعة  14.30بعد الزوال
بالمقر المركزي للوزارة الرباط

2019/11/22
ابتداء من الساعة  15.15بعد الزوال
بالمقر المركزي للوزارة الرباط
2019/11/22
ابتداء من الساعة  15.45بعد الزوال
بالمقر المركزي للوزارة الرباط
2019/11/21
ابتداء من الساعة  09.30صباحا
بالمقر المركزي للوزارة الرباط
2019/12/04
ابتداء من الساعة  10.00صباحا
بالمقر المركزي للوزارة الرباط

2019/12/04
ابتداء من الساعة  11.00صباحا
بالمقر المركزي للوزارة الرباط

قسم المنتوجات ذات األصل
النباتي
مديرية الصناعات
الغذائية

قسم المنتوجات ذات األصل
الحيواني

14

رئيس مصلحة الصناعات
الغذائية المختلفة

15

رئيس قسم المنتوجات ذات
األصل الحيواني

Chef de Service des
 .1 industries alimentairesيوسف مناوي
 .2 diversesسهام زرو
Chef de Division des
 .1 produits d’origine animaleحميد بعدي

2019/11/14
ابتداء من الساعة  11.00صباحا
بالمقر المركزي للوزارة الرباط
2019/11/14
ابتداء من الساعة  11.15صباحا
بالمقر المركزي للوزارة الرباط

