
 

 

  وتاريخ إجراء المقابالت ينرشحمالالئحة 

 باإلدارة المركزية ببعض المديريات رؤساء مصالحو أقسام مناصب رؤساء لشغل 
 

 الوحدة اإلدارية الرقم المنصب  Poste المرشحون تاريخ ومكان المقابلة

2019/03/18 
    0099ابتداء من الساعة التاسعة 

 صباحا

 

 بالمقر المركزي للوزارة

 

 سالن فاطمة الزهراء .1
Chef de Service de la 

formation dans les métiers 

de l’industrie 

مصلحة التكوين في  رئيس

 مهن الصناعة
1 

مديرية التكوين في مهن 

الصناعة والتجارة واالقتصاد 

الرقمي وفي مجال المبادرة 

 المقاوالتية

 يزيدي خديجة .1

 مغضاوي عبد الكريم .2

 

Chef de Service de la 

formation dans les métiers 

du commerce et du suivi 

des établissements de 

formation 

مصلحة التكوين في  رئيس

مهن التجارة وتتبع معاهد 

 التكوين

2 

 صمكاوي أمل .1

 أمكوني كوثر .2

Chef de Service de la 

promotion de 

l’entreprenariat 

مصلحة إنعاش المبادرة  رئيس

 المقاوالتية
3 

11/93/2910 

بعد 11.39ابتداء من الساعة 

 الزوال

 الرباط -بملحقة الوزارة بمابيال
 

 سكدود جمال .1

  مجد إيمان .2

Chef de service du 

partenariat et du 

développement régional 

مصلحة الشراكة رئيس 

 والتنمية الجهوية
4 

سم تنسيق ق

 العمل الجهوي
 

مديرية التنسيق 

وتتبع نشاط 

المصالح 

 الالممركزة
 

 

 

 بنزوبير هدى .1
Chef de service de la 

contractualisation et du 

suivi 

مصلحة التعاقدات  رئيس

 وتتبع تنفيذها
5 

11/93/2910 

 صباحا 0.39ابتداء من الساعة 

 بمقر المديرية العامة للتجارة

 

 الصايكو عز الدين .1
Chef de Service du 

développement et de la 

contractualisation  

مصلحة التنمية  رئيس

 والتعاقدات
قسم تنمية  6

ودعم غرف 

التجارة 

والصناعة 

 والخدمات
 بركوسي منير .1

Chef de Service de la 

programmation, de l’appui 

et du suivi des activités des 

CCIS 

مصلحة البرمجة ودعم  رئيس

 وتتبع برامج غرف التجارة 

 والصناعة والخدمات.
7 

 

  



 

 

 الوحدة اإلدارية الرقم المنصب  Poste المرشحون تاريخ ومكان المقابلة

2019/03/15 
 الرباط -بملحقة الوزارة بمابيال

 

 صباحا 0.39ابتداء من الساعة 

 اجعني نبيل .1

 العباسي خالد .2

  بركوسي منير .3

Chef de division des 

achats et de la 

comptabilité 

قسم المشتريات رئيس 

 والمحاسبة
8 

مديرية الموارد البشرية والمالية 

ونظم المعلومات والشؤون 

 العامة

 شوكري زهير  .1

 لهبوب محمد .2
Chef de division des 

systèmes d’information 
 9 رئيس قسم نظم المعلومات

 صباحا 11.99ابتداء من الساعة 

 العيساوي لبنى .1
Chef de Division de la 

gestion des ressources 

humaines 

قسم تدبير الموارد رئيس 

 البشرية
10 

 التهامي الشاهدي محمد .1

   اجدايدي سفيان .2

Chef de service du suivi 

budgétaire des 

établissements sous 

tutelle 

رئيس مصلحة تتبع  

ميزانيات المؤسسات تحت 

 ةالوصاي

11 

 صباحا 12.99ابتداء من الساعة 

 موفق وداد .1

 لبعيزي يوسف .2
Chef de service de la 

gestion administrative 

مصلحة التدبير  رئيس

 اإلداري
12 

 معيوق صوفيا .1

 اماد إيمان .2

 أمحرش عثمان .3

Chef de service de 

l’organisation et de 

l’assistance à la maîtrise 

d’ouvrage 

مصلحة التنظيم  رئيس

 ومواكبة إدارة المشاريع
13 

10/93/2910  
مديرية االحصائيات والدراسات بمقر 

 والتقييموالرصد 

الرباط –حي الرياض   

 

صباحا 93.0ابتداء من الساعة    

 

 صالحي خديجة .1

 الزيادي سعيد .2

 بنعيادة محمد .3

 واشوع عادل .1

 المجدوبي حليمة .5

 حدادي آسية .6

Chef de division de 

l’analyse, des études et 

des évaluations des 

stratégies 

رئيس قسم التحليل 

والدراسات وتقييم 

  االستراتيجيات
11 

مديرية االحصائيات والدراسات 

 والتقييموالرصد 

صباحا 93.11ابتداء من الساعة   

 حجي عثمان .1
Chef de service des 

statistiques de l’industrie 

اإلحصائيات  رئيس مصلحة

 الصناعية
15 

 برجا فاطمة .1

 المجدوبي حليمة .2

 ركادي فاطمة .3

 محمد بن عبد القادر .1

Chef de service 

analyses, études et 

évaluations des 

stratégies du 

commerce 

التحليل مصلحة رئيس 

والدراسات وتقييم 

 االستراتيجيات التجارية

16 

 

  



 

 

 الوحدة اإلدارية الرقم المنصب  Poste المرشحون تاريخ ومكان المقابلة

14/93/2910 
 الرباط -بملحقة الوزارة بمابيال

 
 صباحا 0.39ابتداء من الساعة 

 اموراق رضى .1

 خريبة خالد .2

 اماد إيمان .3

 السحيمي حميد .1

 زرولي عبد الكريم .5
Trois chargés de 

missions d’inspection, 

assimilés au chef de 

service 

بمهام التفتيش  نثالثة مكلفي

 مماثلين لرئيس مصلحة
 المفتشية العامة 11

 صباحا 11.99ابتداء من الساعة 

 لبريني يوسف .6

 أمحرش عثمان .1

 اليندوزي سفيان .1

 ابن السيبى عبد االله .0

 

 


