
 

 
 هام تنبيه  

 الكفاءة املهنية اتمتحانبا الخاصة حول اإلجراءات التنظيمية    

  وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء من طرف ةاملنظم 

  - قطاع املاء -
 2019 دجنبر  08و 07 دورة السبت واألحد      

 

 احترام املقتضيات التالية:السهر على عن الحراسة  والسادة املسؤولين السيدات يرجى من         

 ومقارنتها بلوائح  لالمتحاناالستدعاء و تعريف لل طاقة الوطنيةالبب اإلدالء من خالل* التأكد من هوية املرشحين      

 ؛الحضور مع اإلشارة إلى كل خطأ مطبعي بشأن اسم ورقم بطاقة تعريف املرشحين      

 ؛املسموح بها املرشحين غير راق التي تكون مصحوبة من طرف استبعاد جميع الوثائق والكتب أو األو *       

 ؛أو أية وسيلة من وسائل االتصال تحت طائلة الطرد من االمتحان* يمنع استعمال الهاتف النقال       

 غش؛ألي  وذلك تفاديا* العمل على توزيع أقل ما يمكن من أوراق االمتحان على املرشحين      

 ؛بعد اإلعالن عن مواضيع االختبار ح أن يتقدم ألحد االختبارات الكتابية* يمنع على كل مرش     

 ؛الختبارل الوقت املخصصساعة من  مرور * ال يسمح للمرشح بالخروج من القاعة إال بعد      

 ؛في الئحة املرشحين أن يوقعو الحراسة * يطلب من كل مرشح أنهى االختبار أن يسلم ورقة االمتحان للجنة      

 ؛والتنقيطمرشح في عملية التصحيح * ال يعتد بما يكتب في أوراق الوسخ لل     

 أن يعملوا على ضبط عدد املرشحين الحاضرين واملتغيبين  ةالحراس لجنة والسادة أعضاء* يلتمس من السيدات      

 ؛هذا الغرضل واللوائح املخصصةفي األظرفة  بتسجيلهموذلك     

   إجراء  بمقر أوراق االختبارات بعد انتهائها إلى الجهة املختصة  الحراسة تسليمعن  ()ة* يطلب من املسؤول      

 ؛االمتحان   

 * يعاقب عن كل غش أو محاولة غش أو كل مخالفة ملقتضيات نظام االمتحانات باإلقصاء من االختبارات بصرف      

 ؛العقوبات التأديبية املقررة لذلكها و النظر، عند االقتضاء، عن تطبيق املقتضيات الجنائية املعمول ب  

 ؛املختصة املصلحة* العمل على إعادة أوراق االمتحان غير املستعملة إلى     

 * تسلم نسخة من نظام االمتحانات إلى السيدات والسادة املكلفين بالحراسة، كما تلصق بأبواب قاعات    

 االمتحانات.

 ة الحاسبة.بعض الشعب إحضار اآللقد تستدعي  : ملحوظة
 



الدرجة املمتحن في شأنهاالشعبة املختارة مقر العمل اإلسم الكاملرقم اإلمتحان

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائية محمد أرثو1

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهمصلحة املياه طاطاسعيد اكوبي 2

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهمصلحة املياه بالحوزأحمد الدرساوي3

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهمديرية الشؤون اإلدارية واملاليةأمينة الصمراوي4

تقني من الدرجة الثانيةالتدبيراملصلحة اإلقليمية للمياه بسطاتالسعدية الكتاني5

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهوكالة الحوض املائي ألم الربيعمحمد البحري6

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهوكالة الحوض املائي ألم الربيعأيوب الحيان 7

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهسد موالي الحسن األولمحمد بارا8

تقني من الدرجة الثانيةاإلعالمياتمديرية الشؤون اإلدارية واملاليةجالل بكباش ي9

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهالكتابة الدائمة ملؤسسة األعمال اإلجتماعيةنادية أشمالل10

تقني من الدرجة الثانيةاإلعالمياتمديرية التجهيزات املائية رجاء آيت بكروان11

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياه مصلحة املياه بأكاديرمحمد الفاهيم 12

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياه مصلحة املياه بأكاديرياسين البداع13

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياه مديرية التجهيزات املائيةمنتصر ابراهيم 14

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياه مندوبية وكالة الحوض املائي لدرعة واد نونيونس نبكاوي15

احليمة الذهبي16
 وكالة الحوض املائي للساقية

الحمراء وواد الذهب العيون
تقني من الدرجة الثانيةموارد املياه

تسلم علوات17
 وكالة الحوض املائي للساقية

الحمراء وواد الذهب العيون
تقني من الدرجة الثانيةالتدبير

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائية مديرية التجهيزات املائيةزكرياء قاسمي18

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياه قسم املشتريات واللوجيستيكخالد آيت حامي19

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائية عادل البكوري20

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةالقدميري عبد هللا21

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةاملهدي الراحي22

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةقدور أبو اليقين23

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياه وكالة الحوض املائي اللوكوسمحمد النامي24

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهمصلحة املياه مراكششاديا بلعنايا25

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائية وكالة الحوض املائي اللوكوسرضوان بلوش26

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهوكالة الحوض املائي لسوس ماسة السعدية الركراكي27

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهمصلحة املياه السمارة رشيد بيهات 28

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهوكالة الحوض املائي لسوس ماسة عبد العالي آيت الجيد29

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهوكالة الحوض املائي سوس ماسة رشيدة نحول30

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهوكالة الحوض املائي لسوس ماسة بوعزة حفيان31

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي لسبو لحسن السنوس ي32

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهمصلحة املياه مكناسطارق جناح33

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي اللوكوسحميد بنيفي34

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي اللوكوساملهدي الكبار35

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي اللوكوسعبد الحكيم العموري36

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائية سعد امليداوي37

.2019 دجنبر08 و 07تجرى اإلختبارات الكتابية الخاصة بهذه اإلمتحانات باملدرسة املحمدية للمهندسين بالرباط أكدال يومي السبت و األحد :  - ملحوظة 

. فعلى املترشحين الواردة أسماؤهم أسفله الحضور  إلى مقر إجراء هذه اإلمتحانات ابتداء من الساعة الثامنة صباحا مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف 

تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاءات رسمية إلجتياز اإلختبارات الكتابية                   

 2019لوائح املترشحين املستوفين للشروط النظامية و املقبولين إلجتياز امتحانات الكفاءة املهنية برسم سنة 

-قطاع املاء - بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 

2019 دجنبر 08 و07دورة السبت واألحد 

(2019 دجنبر 08 و07دورة السبت واألحد  )تقني من الدرجة الثانية  



تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهمديرية البحث والتخطيط املائيياسين الرماني38

عبد الرحيم فكير39
املديرية الجهوية لألرصاد 

الجوية لجهة الوسط الشرقي
تقني من الدرجة الثانيةاإلستغالل

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةمصطفى املغاري40

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةيونس عبد الهادي 41

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةمصطفى نجيم 42

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةاسماعيل الساعف43

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةسفيان زهير 44

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةرشيد بروان45

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةزهير فاتح46

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةيونس عبقار 47

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنية  عبد العالي القاسمي48

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةمحمد الحسني49

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهوكالة الحوض املائي لتانسيفتهند العوفي50

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةرشيد همهام51

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةيوسف بوعسيلة 52

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةعلي هماد53

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةعبد الحكيم ضالعي54

تقني من الدرجة الثانية الصيانة مديرية األرصاد الجوية الوطنيةأحمد لحنوي55

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةأمين املهداوي56

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةيوسف شمالل 57

تقني من الدرجة الثانيةالصيانةمديرية األرصاد الجوية الوطنيةاملصطفى الصمكي58

تقني من الدرجة الثانيةالصيانة-سطات- محطة األرصاد الجوية هزار السعيدي59

تقني من الدرجة الثانيةاإلعالمياتمديرية األرصاد الجوية الوطنيةزينب أجنكار60

تقني من الدرجة الثانيةالصيانةمديرية األرصاد الجوية الوطنيةفريد العلوي61

تقني من الدرجة الثانيةالتدبيرمديرية األرصاد الجوية الوطنيةفوزية فتحي62

تقني من الدرجة الثانيةاإلستغاللمديرية األرصاد الجوية الوطنيةحفيظة البيتر63

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهوكالة الحوض املائي لغير زيز غريسلطيفة دومنيع64

تقني من الدرجة الثانيةموارد املياهوكالة الحوض املائي لغير زيز غريسلحبيب جادي65

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي مللوية محمد داودي 66

تقني من الدرجة الثانيةالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي مللويةمحمد طرمون67

الدرجة املمتحن في شأنهاالشعبة املختارة مقر العمل اإلسم الكاملرقم اإلمتحان

تقني من الدرجة األولى موارد املياهوكالة الحوض املائي لدرعة واد نونسعيد بوعالم75

تقني من الدرجة األولى موارد املياهوكالة الحوض املائي لدرعة واد نونيحيا السايح76

ندير عبد الكريم 77
وكالة الحوض املائي للساقية

الحمراء ووادي الذهب العيون 
تقني من الدرجة األولى موارد املياه

صالح بواله78
وكالة الحوض املائي للساقية

الحمراء ووادي الذهب العيون 
تقني من الدرجة األولى موارد املياه

تقني من الدرجة األولىموارد املياهمصلحة املياه بالحوزحسن كردون79

تقني من الدرجة األولىموارد املياه وكالة الحوض املائي ألم الربيععزيز محمد80

تقني من الدرجة األولىالتجهيزات املائيةسد تاركا أوماديس ي محمد السباعي81

تقني من الدرجة األولىاإلعالمياتوكالة الحوض املائي تانسيفتبامريم بوعزة82

تقني من الدرجة األولىالتجهيزات املائيةمديرية الشؤون اإلدارية واملاليةعبد اللطيف الجباري83

تقني من الدرجة األولىموارد املياهوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةالعربي الهواري84

تقني من الدرجة األولىاإلعالميات مصلحة املياه بوجدة العربي برسول 85

تقني من الدرجة األولىالتجهيز اإللكتروميكانيكيوكالة الحوض املائي لسبواملصطفى أزروالي86

تقني من الدرجة األولىالتجهيز اإللكتروميكانيكيمديرية التجهيزات املائيةسعيدة القايدي 87

تقني من الدرجة األولىالتجهيز اإللكتروميكانيكيمديرية التجهيزات املائيةجمال فرحي88

تقني من الدرجة األولىالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائيةعبد الحفيظ حموتي89

تقني من الدرجة األولىالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائيةخالد آيت مامون90

(2019 دجنبر 08 و07دورة السبت واألحد  )تقني من الدرجة األولى 



تقني من الدرجة األولىالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائيةحسن املومن91

تقني من الدرجة األولىالصيانة مديرية األرصاد الجوية الوطنية اسماعيل ابزيم92

تقني من الدرجة األولىالصيانة مديرية األرصاد الجوية الوطنية نزهة زكار93

تقني من الدرجة األولىموارد املياهوكالة الحوض املائي مللويةمصطفى كركور94

تقني من الدرجة األولىموارد املياهوكالة الحوض املائي مللويةيوسف صدوق 95

تقني من الدرجة األولىموارد املياهوكالة الحوض املائي لغير زيز غريسمحمد بعدي96

تقني من الدرجة األولىموارد املياهوكالة الحوض املائي لغير زيز غريسعبد السالم بناوي97

الدرجة املمتحن في شأنهاالشعبة املختارة مقر العمل اإلسم الكاملرقم اإلمتحان

تقني من الدرجة الثالثةاإلعالميات وكالة الحوض املائي لسوس ماسةأمين توكي100

تقني من الدرجة الثالثةالتجهيزات املائية مديرية التجهيزات املائية رضوان الحداوي 101

تقني من الدرجة الثالثةاإلعالمياتمديرية الشؤون اإلدارية واملاليةحنان ملكي102

تقني من الدرجة الثالثةموارد املياهوكالة الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل فساس ي سمير103

تقني من الدرجة الثالثةاإلعالميات مديرية التجهيزات املائيةنادية قمحي104

تقني من الدرجة الثالثة التدبيرمصلحة املياه مكناسحورية تعباني105

الدرجة املمتحن في شأنهاالشعبة املختارة مقر العمل اإلسم الكاملرقم اإلمتحان

مساعد تقني من الدرجة األولىرئيس املنشآت الكهروميكانيكيةوكالة الحوض املائي أم الربيعحامدي علوي موالي عبد هللا 110

مساعد تقني من الدرجة األولىرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لدرعة واد نونعبد الرحمان املصلوح111

احمد احشيليف112
وكالة الحوض املائي الساقية 

الحمراء واد الذهب
مساعد تقني من الدرجة األولىمراقب التنقيبات املائية 

 ابراهيم ايت القدور 113
وكالة الحوض املائي الساقية 

الحمراء واد الذهب
مساعد تقني من الدرجة األولىمراقب التنقيبات املائية 

امحمد األحمدي114
وكالة الحوض املائي الساقية 

الحمراء واد الذهب
مساعد تقني من الدرجة األولىتقني باملختبر 

مساعد تقني من الدرجة األولىرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي أم الربيعزكرياء عبد الواحد115

مساعد تقني من الدرجة األولىتقني باملختبر مصلحة املياه بالعيونعبد اللطيف ركيبي116
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