
 

 
 هام تنبيه 

 متحان الكفاءة املهنيةبا الخاصة حول اإلجراءات التنظيمية    

  وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء من طرف ةاملنظم

 2020 دجنبر 13و  12 واألحد السبتدورة       

االحترازية املوص ى بها التقيد بجميع التدابير واإلجراءات  املوظفين واألعوان وأعضاء اللجان  واملترشحينعلى جميع 

، من قبيل إجبارية ارتداء 19من طرف السلطات العمومية املختصة للوقاية من فيروس كورونا املستجد كوفيد 

 .الكمامات واحترام التباعد االجتماعي

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

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

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

 ؛املسموح بها شحين غير املر استبعاد جميع الوثائق والكتب أو األوراق التي تكون مصحوبة من طرف *       

 ؛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 * يمنع على كل مرشح أن يتقدم ألحد االختبارات الكتابية     

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

 ؛ئحة املرشحينفي ال  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(طلب من املسؤول * ي     

 ؛االمتحان   

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

 ؛العقوبات التأديبية املقررة لذلكلجنائية املعمول بها و النظر، عند االقتضاء، عن تطبيق املقتضيات ا  

 ؛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.

 الشعب إحضار اآللة الحاسبة. بعضقد تستدعي  : ملحوظة



املدة الزمنية املخصصة لالختبار الكتابي الخاص التاريخ  الدرجة املمتحن بشأنها 

حسب الشعبة املختارة: اختبار كتابي خاص

9h -13h (ساعات4)
2020دجنبر 12 السبت 

 تقني من الدرجة

 األولى

حسب الشعبة املختارة: اختبار كتابي خاص

9h -13h (ساعات4)
2020دجنبر 12 السبت 

 تقني من الدرجة

 الثانية

حسب الشعبة املختارة: اختبار كتابي خاص

9h -13h (ساعات4)
2020دجنبر 12 السبت 

 تقني من الدرجة

 الثالثة

يتعلق بالوظائف أو املهام املمارسة من طرف : اختبار كتابي خاص 

املوظفين املنتمين للدرجة املمتحن بشأنها أو بمجال اختصاصات اإلدارة

9h -12hساعات 3 

2020دجنبر 12 السبت 
متصرف من

 الدرجة الثانية

حسب الشعبة املختارة: اختبار كتابي خاص

9h -13h (ساعات4)
2020دجنبر 12 السبت  مهندس دولة من الدرجة املمتازة

يتعلق بالوظائف أو املهام املمارسة من طرف : اختبار كتابي خاص 

املوظفين املنتمين للدرجة املمتحن بشأنها أو بمجال اختصاصات اإلدارة

9h -12hساعات 3 

2020دجنبر 13األحد 
مساعد إداري من الدرجة األولى و 

الثانية

يتعلق بالوظائف أو املهام املمارسة من طرف : اختبار كتابي خاص 

املوظفين املنتمين للدرجة املمتحن بشأنها أو بمجال اختصاصات اإلدارة

9h -12hساعات 3 

2020دجنبر 13األحد 
مساعد تقني من الدرجة

 األولى و الثانية

برنامج اإلختبار الكتابي الخاص بإمتحانات الكفاءة املهنية بوزارة 

2020برسم السنة املالية - التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 

(2020 دجنبر 13 و 12دورة السبت و األحد )

 



Centre Lieu de l'Examen

Rabat L'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENIM),Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui, Agdal ,Rabat

Casablanca Institut Supérieur d'Etudes Maritimes,Km7,Route El Jadida,Casablanca 

Meknès Université Moulay Ismail-Faculté des Sciences Juridiques,Economiques et Sociales,Toulal,Meknès

Oujda L'Institut Spécialisé  des Techniciens des Travaux Publics d'Oujda

Marrakech L'Institut Spécialisé des Travaux Publics de Marrakech

Agadir L'Institut Spécialisé des Travaux Publics hay tadart d'Agadir

laayoune l'Ecole Youssef ben Tachafine place Al Wahda, près de la DRETL DE Laayoune

Examen d'apptitude professionnel au titre de 2020



رقم 

اإلمتحان
مركز اإلمتحانالشعبة املختارةمقر العمل اإلسم الكامل 

تاريخ 

إجراء اإلختبار

أكادير موارد املياهوكالة الحوض املائي لدرعة واد نونيحيا السايح1

أكاديرالتجهيزات املائيةمصلحة املياه بتزنيتعبد هللا مستقيم2

الدار البيضاءالتجهيز اإللكتروميكانيكياملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بالدار البيضاءحسن باهي3

الدار البيضاءالصيانةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةاسماعيل ابزيم4

الدار البيضاءالصيانةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةنزهة زكار5

الرباطالتجهيزات املائيةسد تاركا أوماديس ي محمد السباعي6

الرباطالتجهيز اإللكتروميكانيكيمديرية التجهيزات املائيةسعيدة القايدي 7

الرباطالتجهيزات املائيةاملديرية العامة للمياهعبد اللطيف الجباري8

الرباطموارد املياهوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةالعربي الهواري9

الرباطالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائيةعبد الحفيظ حموتي10

الرباطالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي اللوكوسلبنى أشماخ11

العيونموارد املياهوكالة الحوض املائي للساقية الحمراء ووادي الذهب العيونصالح بواله12

العيون موارد املياهوكالة الحوض املائي للساقية الحمراء ووادي الذهب العيون ندير عبد الكريم13

مراكشموارد املياهمصلحة املياه بالحوزحسن كردون14

مراكشالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائيةخالد آيت مامون15

مراكشموارد املياه وكالة الحوض املائي ألم الربيععزيز محمد16

مراكشاإلعالمياتوكالة الحوض املائي تانسيفتبامريم بوعزة17

مراكشموارد املياهوكالة الحوض املائي تانسيفتسعيد املعطاوي18

مراكشموارد املياهوكالة الحوض املائي تانسيفتإلهام حميد هللا19

مراكشموارد املياهوكالة الحوض املائي تانسيفتبوبكر أقديم20

مكناسموارد املياهوكالة الحوض املائي لغير زيز غريسمحمد بعدي21

مكناسموارد املياهوكالة الحوض املائي لغير زيز غريسعبد السالم بناوي22

مكناسالتجهيز اإللكتروميكانيكيوكالة الحوض املائي لسبواملصطفى أزروالي23

وجدةاإلعالمياتمصلحة املياه بوجدةحنان بن زكري24

وجدةموارد املياهمصلحة املياه بتازةالتهامي املرصاوي25

وجدةموارد املياهوكالة الحوض املائي مللويةمصطفى كركور26

وجدةموارد املياهوكالة الحوض املائي مللويةيوسف صدوق 27

مكناسموارد املياهوكالة الحوض املائي مللويةيوسف العقاوي28

رقم 

اإلمتحان
تاريخ إجراء اإلختبارمركز اإلمتحانالشعبة املختارةمقر العمل اإلسم الكامل 

أكادير التجهيزات املائيةإعداد سد سيدي عبد هللاملدارت الحسين35

أكادير موارد املياهمصلحة املياه بكلميملطيفة بدي36

أكادير موارد املياهمصلحة املياه طاطاسعيد اكوبي 37

2020 دجنبر 12السبت 

 2020لوائح املترشحين املستوفين للشروط النظامية و املقبولين إلجتياز امتحانات الكفاءة املهنية برسم سنة 

-املديرية العامة للمياه - بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 

2020 دجنبر 13 و 12دورة السبت واألحد 

.2020 دجنبر13 و 12 األحد  السبت وتجرى اإلختبارات الكتابية الخاصة بهذه اإلمتحانات حسب مراكز اإلختبار أسفله يومي:  -  ملحوظة

. فعلى املترشحين الواردة أسماؤهم أسفله الحضور  إلى مقرات إجراء اإلختبار الكتابي ابتداء من الساعة الثامنة صباحا مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف 

 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاءات رسمية إلجتياز اإلختبارات الكتابية                  

(2020 دجنبر 12دورة السبت )تقني من الدرجة األولى :   الدرجة املمتحن في شأنها  

2020 دجنبر 12السبت 

(2020 دجنبر 12دورة السبت )تقني من الدرجة الثانية:   الدرجة املمتحن في شأنها  

 



أكادير موارد املياهوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةياسين البداع38

أكادير موارد املياهوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةالسعدية الركراكي39

أكادير موارد املياهوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةعبد العالي آيت الجيد40

أكادير موارد املياهوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةرشيدة نحول41

أكادير موارد املياهوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةبوعزة حفيان42

أكادير موارد املياهوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةعلي هشهاش 43

أكادير االستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةشمالل يوسف44

أكادير االستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةهماد علي45

الدار البيضاءالتدبيراملصلحة اإلقليمية للمياه بسطاتالسعدية الكتاني46

الدار البيضاءالتدبيراملصلحة اإلقليمية للمياه بسطاتيوسف الدمناتي أديب47

الدار البيضاءاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةبنساس ي اسامة48

الدار البيضاءاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةبوكة ايوب49

الدار البيضاءاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةبوعسيلة يوسف50

الدار البيضاءاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةنجيم مصطفى51

الدار البيضاءاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةبروان رشيد52

الدار البيضاءاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةعبقار يونس53

الدار البيضاءاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةبنرفيع عبد القادر54

الدار البيضاءاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةاالرشد يوسف55

الدار البيضاءاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالغابة معاد56

الدار البيضاءاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةصابر عزيز57

الدار البيضاءاإلعالمياتاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةاجنكار زينب58

الدار البيضاءالصيانةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةبيهيم عبد الرحيم59

الدار البيضاءالصيانةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةلعروص ي رضوان60

الدار البيضاءالصيانةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالعلوي فريد61

الدار البيضاءالصيانةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةلحنوي احمد62

الدار البيضاءالتدبيراملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةفتحي فوزية63

الرباطاإلعالمياتمديرية الشؤون اإلدارية واملاليةجالل بكباش ي64

الرباطالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائية عادل البكوري65

الرباطالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي اللوكوسحميد بنيفي66

الرباطالتجهيزات املائية مديرية التجهيزات املائيةيوسف ابراهيم67

الرباطالتجهيزات املائية مديرية التجهيزات املائية محمد الحالفي68

الرباطالتدبيرمصلحة املياه بطنجةسارة بادر69

الرباطموارد املياهالكتابة الدائمة ملؤسسة األعمال اإلجتماعيةنادية أشمالل70

الرباطموارد املياه قسم املشتريات واللوجيستيكخالد آيت حامي71

الرباطالتدبيراملديرية العامة للمياهمحمد أوعلي72

الرباطالتدبيراملديرية العامة للمياهعبد الجليل الزعيم73

الرباطموارد املياهاملديرية العامة للمياهأسماء يطة74

الرباطالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةاملهدي الراحي75

الرباطالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةامحمد امدرك76

الرباطموارد املياهاملديرية العامة للمياهأشرف الغيغاي77

2020 دجنبر 12السبت 



الرباطالتدبيراملديرية العامة للمياهجعفر سطيرة78

الرباطالتدبيراملديرية العامة للمياهس ي بلعيد79

الرباطموارد املياهاملديرية العامة للمياهنبيل بن عال80

الرباطاإلعالمياتاملديرية العامة للمياههاجر اإلدريس ي البناوي81

الرباطاإلعالمياتمديرية التجهيزات املائية سعد امليداوي82

الرباطموارد املياه مديرية التجهيزات املائية منتصر ابراهيم83

الرباطالتجهيزات املائية مديرية التجهيزات املائيةعبد الرحيم الشناق84

الرباطاإلعالمياتمديرية التجهيزات املائية رجاء آيت بكروان85

الرباطالتدبيراملديرية العامة للمياهنبيل الشرقاوي املالقي86

الرباطاإلعالمياتاملديرية العامة للمياهكميليا قرواش87

الرباطالتدبيراملديرية العامة للمياهجهاد الزيدوني امليموني88

الرباطاإلعالميات مديرية التجهيزات املائيةمريم القادري89

الرباطالتدبير مديرية التجهيزات املائيةإيمان اتراري90

الرباطموارد املياهاملديرية العامة للمياهعبد اإلله شعواذ91

الرباطالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي اللوكوسعبد الحكيم العموري92

الرباطالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي اللوكوسرضوان بلوش93

الرباطموارد املياه وكالة الحوض املائي اللوكوسمحمد النامي94

الرباطموارد املياه وكالة الحوض املائي اللوكوسعيس ى الققوش ي95

الرباطالتدبيرمديرية التجهيزات املائية نعيمة وهيب96

الرباطاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالرمضاني محمد97

الرباطاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالبوحديدي ياسين98

الرباطاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةزهير فاتح99

الرباطاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالساعف اسماعيل100

الرباطاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةاملغاري مصطفى101

الرباطاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةعبد الهادي يونس102

الرباطاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالقاسمي عبد العالي103

الرباطاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالورياش ي عبد الواحد104

الرباطاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالبيتر حفيظة105

الرباطاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةملريني زهور106

العيونموارد املياهوكالة الحوض املائي للساقية الحمراء وواد الذهب العيوناحليمة الذهبي107

العيونموارد املياهمصلحة املياه السمارة رشيد بيهات 108

مراكشموارد املياه مندوبية وكالة الحوض املائي لدرعة واد نون بورزازاتيونس نبكاوي109

مراكشموارد املياهمصلحة املياه مراكششادية بلعنايا110

مراكشموارد املياهاملصلحة اإلقليمية للمياه بالحوزموالي عمر املرسلي111

مراكشموارد املياهوكالة الحوض املائي ألم الربيع أيوب الحيان112

مراكشموارد املياهوكالة الحوض املائي ألم الربيعمحمد بارا113

مراكشموارد املياهوكالة الحوض املائي ألم الربيعمحمد البحري114

مراكشموارد املياهوكالة الحوض املائي لتانسيفتهند العوفي115

مراكشالتدبيرمصلحة املياه ورزازاتهشام بلقاسم116

مراكشاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةبابا يوسف117
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مراكشاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةهمهام رشيد118

مراكشاالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةفكير عبد الرحيم119

مكناسالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائية محمد أرثو120

مكناسالتجهيزات املائيةمصلحة املياه مكناسطارق جناح121

مكناسموارد املياهوكالة الحوض املائي لغير زيز غريسلحبيب جادي122

مكناساالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةسفيان زهير123

وجدةاإلعالمياتاملصلحة اإلقليمية للمياه بوجدةقاسمي نور الدين124

وجدةاإلستغاللاملديرية العامة األرصاد الجوية الوطنيةعبد الحكيم ضالعي125

وجدةموارد املياهوكالة الحوض املائي مللوية محمد داودي 126

وجدةالتجهيزات املائيةوكالة الحوض املائي مللويةمحمد طرمون127

أكاديراالستغاللاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةامنكاي الطيب128

رقم 

اإلمتحان
تاريخ إجراء اإلختبارمركز اإلمتحانالشعبة املختارةمقر العمل اإلسم الكامل 

مكناس التدبيرمصلحة املياه مكناسحورية تعباني140

أكاديرموارد املياه وكالة الحوض املائي لسوس ماسةأمين توكي141

الرباطالتجهيزات املائية مديرية التجهيزات املائية  رضوان الحداوي142

رقم 

اإلمتحان
تاريخ إجراء اإلختبارمركز اإلمتحانالشعبة املختارةمقر العمل اإلسم الكامل 

الدارالبيضاءاالرصاد الجويةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةايت العسري زكرياء147

الدارالبيضاءاالرصاد الجويةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةبن موحى رجاء148

الدارالبيضاءاالرصاد الجويةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةبوحو مصطفى149

الدارالبيضاءاالرصاد الجويةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةبونيت مينة150

الدارالبيضاءاالرصاد الجويةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةكبون منى151

الدارالبيضاءاالرصاد الجويةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةسعدان سمير152

الدارالبيضاءاالرصاد الجويةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةسلمان عثمان153

الدارالبيضاءاالرصاد الجويةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةمتشوق كريمة154

الدارالبيضاءاالعالمياتاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالكراعي شمس الدين155

الدارالبيضاءاالعالمياتاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالناجي املحفوظ156

الرباطاالعالمياتاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةحاكمي سناء157

الرباطالتدبير والتخطيط املائيمديرية البحث والتخطيط املائي شيماء الحالي158

الرباطالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائيةيسرى العرايش ي159

الرباطالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائيةكريم بنعلوش160

الرباطالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائيةمحسن آيت بن العربي161

الرباطالتدبير والتخطيط املائيمديرية البحث والتخطيط املائي هاجر حبيب162

الرباطالتدبير والتخطيط املائيمديرية البحث والتخطيط املائيإكرام بنشباني163

الرباطاإللكتروميكانيكمديرية التجهيزات املائيةمحمد كعلي164

الرباطالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائيةمهى بن الطاهر165

الرباطالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائيةمحمد يحيى املستوي166

الرباطالتدبير والتخطيط املائيمديرية البحث والتخطيط املائيسعيد بولحية167

الرباطالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائيةعبد الرحيم أمجاد168

الرباطالتجهيزات املائيةمديرية التجهيزات املائيةمحمد شرواني169

الرباطالتدبير والتخطيط املائيمديرية البحث والتخطيط املائي ياسين عبد الرحمان مسفير 170

الرباطاالعالمياتاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةحبا حفيظة171

مراكشاالرصاد الجويةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةايت بن وزار احمد172
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رقم 

اإلمتحان
تاريخ إجراء اإلختبارمركز اإلمتحانالدرجة الحاليةمقر العمل اإلسم الكامل 

الرباط متصرفة من الدرجة الثالثة مديرية الشؤون القانونية العقاريةسلوى عبيدة173

الرباط متصرفة من الدرجة الثالثةاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالجوهري لال سلوى174

رقم 

اإلمتحان
تاريخ إجراء اإلختبارمركز اإلمتحانالشعبة املختارةمقر العمل اإلسم الكامل 

أكادير مراقب التنقيبات املائيةمصلحة املياه طاطا عبد هللا بتبغ180

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعة أحمد الزغراري 181

أكادير(معدات كبرى)ميكانيكي مختص وكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةحسن املسابق182

2020 دجنبر 13األحد الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهمحمد شيخي183

الرباطرئيس املنشآت الكهروميكانيكيةمصلحة املياه بطنجة  الهادي الجنوي184

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص مديرية الشؤون اإلدارية واملالية  عبد املجيد عميمي185

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهعبد العزيز الجوهري تيسافي186

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه بنسليمانعبد الرحيم اسرير187

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي اللكوسأحمد أوالد الطاهر188

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي اللكوس عبد القادر القشتيح189

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية الجهوية لالرصاد الجوية  كريمة وردة190

العيون مراقب التنقيبات املائيةوكالة الحوض املائي الساقية الحمراء واد الذهب احمد احشيليف191

العيون مراقب التنقيبات املائيةوكالة الحوض املائي للساقية الحمراء وواد الذهب ابراهيم ايت القدور 192

العيون مراقب التنقيبات املائيةوكالة الحوض املائي للساقية الحمراء وواد الذهبامحمد األحمدي193

العيون تقني باملختبرمصلحة املياه بالعيونعبد اللطيف ركيبي194

العيونرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية الجهوية لالرصاد الجوية إدالحسين الحسين195

مراكشرئيس معمل اإلستنساخ والسحبوكالة الحوض املائي لتانسيفتنجمة وغاش196

مكناس رئيس ملحقة هيدرولوجيةاملكتب اإلقليمي للماء بصفرو عزيز بن سعادة197

مكناس مراقب التنقيبات املائيةوكالة الحوض املائي لسبوعبد العزيز عابي198

مكناس(معدات كبرى)ميكانيكي مختص وكالة الحوض املائي لسبومحمد فريش199

مكناستقني باملختبروكالة الحوض املائي لسبو بوعبيد التهامي200

مكناستقني باملختبروكالة الحوض املائي لسبو عبد اإلله بنجلون201

مكناس مراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملوية أحمد الحيان202

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةزايد أوعيس ى203

رقم 

اإلمتحان
تاريخ إجراء اإلختبارمركز اإلمتحانالشعبة املختارةمقر العمل اإلسم الكامل 

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لدرعة واد نونالناجم اوحمي210

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لدرعة واد نونالطاهر خنيبيال211

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لدرعة واد نونمبارك مراك212

أكادير(معدات كبرى)ميكانيكي مختص مصلحة املياه بأكاديرعبد هللا منصوري213

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لدرعة واد نونحساين بن يدير214

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لدرعة واد نونعبد الحق فوناني215

أكاديرمراقب التنقيبات املائية مصلحة املياه بتزنيت محمد هاني216

أكادير(معدات كبرى)ميكانيكي مختص مصلحة املياه طاطااملحفوظ الحرش217

أكاديرمراقب التنقيبات املائية مصلحة املياه بكلميمحسن حسون218

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةالحسين الهدوم219

أكادير(معدات كبرى)ميكانيكي مختص وكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةأحمد أوتبكات220

أكادير(معدات كبرى)ميكانيكي مختص وكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةأحمد بوبوح221

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةإبراهيم املودن222
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أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةعبد هللا اميش223

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةحسن انزي224

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةأبو بكر أكرجا225

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةمحمد زوهري226

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةعبد املجيد التمنوني227

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةالحسين آيت بال228

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةأحمد بوناجل229

أكاديررئيس املنشآت الكهروميكانيكيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةحسن الراجي230

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةابراهيم ابن با231

أكاديررئيس املنشآت الكهروميكانيكيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةمحمد أكلكال232

أكاديررئيس املنشآت الكهروميكانيكيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةإبراهيم دروش233

أكاديررئيس املنشآت الكهروميكانيكيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةأحمد آيت بخليق234

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسوس ماسة درعةعزيز جطي235

أكادير(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية الجهوية للتجيز والنقل واللوجيستيك واملاء الحسين الزهر236

أكاديررئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالزروالي محمد237

أكاديررئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةأساوري محمد238

الدار البيضاءرئيس معمل اإلستنساخ والسحبمصلحة املياه بسطاتفاتحة العرباوي239

الدار البيضاء(معدات كبرى)ميكانيكي مختص مصلحة املياه بسطاتمحمد لحريفي240

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةحسن الدين سعيد241

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةفتحي عفيفة242

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةبنخالد عزالدين243

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةباقشيش لطيفة244

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالتمسماني أمال245

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةاشليوي رشيد246

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةحمدي لطيفة247

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةمحاسن عبد العزيز248

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةمحمود عمر249

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةمحفوظ حالب250

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالراوي علي251

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةكلزيم عبد الرحمان252

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةمرض ي عبد العزيز253

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةمنصور عبد الغني254

الدار البيضاءرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةشردي سميرة255

الدار البيضاء(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالجعافري خالد256

الدار البيضاء(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةحمين محمد257

الدار البيضاء(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةلحروش ي حسن258

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي اللكوساالشوني الهبطي محمد259

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحبمصلحة املحاسبة مليكة قصيبة260

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي اللكوسفؤاد املسياح261

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي اللكوسمحمد الكوطيط262

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهمحمد بوغانيم263

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحبمديرية التجهيزات املائية رقية يشاوي264

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحبمديرية التجهيزات املائية عبد اإلاله باري265

الرباطمراقب التنقيبات املائية مصلحة املياه بشفشاونعبد الحفيظ الصبان266

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص مصلحة املياه بطنجةعبد الحق التواتي267

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهياسين مخفيوي268
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الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهلحسن صادق269

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهرشيد الركيب270

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهعثمان الخو271

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهعبد الرحيم امليساوي272

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهاملهدي كروم273

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهمحمد كورتبي274

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهخرخوش محمد275

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهإبراهيم لحميدي276

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهإدريس بوحزمير277

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهإدريس الكرش278

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياههاشيم بن عبد هللا279

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهعزيز الخنجال280

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهأحمد لعناية281

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهأحمد فاطمي282

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهعبد الكريم العلمي283

الرباطمراقب التنقيبات املائية املديرية العامة للمياهعبد الفتاح البرودي284

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهعبد هللا الديخ285

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهعبد املالك ارزيزة286

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهبنعاشر لبوكة287

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهبشرى السوس ي288

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهمباركة حميد289

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهمنير اسحيسح290

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهرض ى لقشفات291

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهسعيد الغاريبي292

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهالبوشتاوية نويبات293

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهمحمد مدهون294

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهشمس الضحى نصلة295

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحبمصلحة املياه بتطوانعبد السالم بعدر296

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهحسن جعواني297

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهيونس بودخيلي298

الرباطمراقب التنقيبات املائية املديرية العامة للمياه فريد فايز299

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهحسن املداحي300

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياه إدريس الشيخي301

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهعبد الفتاح بيوض302

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهبومهدي بنتازة303

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةصالي عبد القادر304

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةمحمد الحارتي305

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةمحمد العشابي306

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةامليلودي الخالدي307

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةمحمد علوان308

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةمصطفى الخالدي309

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةمصطفى مفتوح310

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحبوكالة الحوض املائي ألبي رقراق والشاويةبوعزة لكحل311

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياه أحمد القرواش ي312

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهعزيز احساين313

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهبوعزة خروبي314
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الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهعبد الهادي الفياض315

الرباطتقني باملختبرمديرية البحث والتخطيط املائيليلى املرجاني316

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي اللكوسرضوان الوراد317

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي اللكوسأحمد داحيمي318

الرباطتقني باملختبروكالة الحوض املائي اللكوسشفيقة حميمرات319

الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي اللكوسمحمد الجباري320

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص وكالة الحوض املائي اللكوسمحمد بوفراوي321

الرباطمراقب التنقيبات املائية املديرية العامة للمياهيوسف الحياني322

الرباطرئيس معمل اإلستنساخ والسحباملديرية العامة للمياهاملصطفى ملعيزي323

الرباطرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالحمومي خالد324

الرباطرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالكبريتي نصيرة325

الرباطرئيس معمل االستنساخ والسحباملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةخداري مليكة326

الرباط(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةبومعيط خالد327

العيون(معدات كبرى)ميكانيكي مختص وكالة الحوض املائي للساقية الحمراء ووادي الذهب ابراهيم أمزيل328

العيونرئيس معمل اإلستنساخ والسحبوكالة الحوض املائي للساقية الحمراء ووادي الذهب سويلم اسكيحيل329

العيونرئيس معمل اإلستنساخ والسحبوكالة الحوض املائي للساقية الحمراء ووادي الذهب السعدية دكي330

أكاديررئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه بطانطانعبد هللا سين331

مراكشمراقب التنقيبات املائية مصلحة املياه بآسفيخالد الجاليدي332

مراكشرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه بآسفياملهدي سكاي333

مراكشرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه بآسفيعبد النبي مساعيد334

مراكشرئيس معمل اإلستنساخ والسحبمصلحة املياه بمراكشالجياللي النعيفي335

مراكشرئيس ملحقة هيدرولوجية مندوبية وكالة الحوض املائي لدرعة واد نونأحمد كازي336

مراكشرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه بالصويرةرشيد بكناش337

مراكشرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي أم الربيععزيز اعرابن338

مراكشتقني باملختبروكالة الحوض املائي أم الربيععلي دبياني339

مراكشرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي أم الربيععبد الرحيم السباعي اإلدريس ي340

مراكشرئيس املنشآت الكهروميكانيكيةوكالة الحوض املائي أم الربيععبد العزيز افقير341

مراكشرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي أم الربيعالبشير املغراوي342

مراكشرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي أم الربيعرحال صديقي343

مراكش(معدات كبرى)ميكانيكي مختص وكالة الحوض املائي أم الربيعمحمد الحمدي344

مراكشرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي أم الربيععزيز دحوس345

مراكشرئيس معمل اإلستنساخ والسحبوكالة الحوض املائي أم الربيععزيز  وبوسلهام346

مراكشتقني باملختبروكالة الحوض املائي أم الربيععمر امعيط347

مراكشرئيس معمل اإلستنساخ والسحبوكالة الحوض املائي لتانسيفت عبد الرزاق بوطاسة348

مراكشرئيس معمل اإلستنساخ والسحبوكالة الحوض املائي لتانسيفتعبد الواحد الوزنامي349

مراكشرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لتانسيفتمحمد اداحماد350

مراكشرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لتانسيفتحسن العزمي351

مراكشرئيس معمل اإلستنساخ والسحبوكالة الحوض املائي لتانسيفتعبد الرزيق الهباش352

مراكشمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي لتانسيفتعبد اللطيف تجبريت353

مراكشرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لتانسيفتعبد هللا برطان354

مراكش(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةعبيوي عبد هللا355

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةمندوبية و كالة الحوض املائي ملوية بميدلت   موالي املصطفى أبوبكر356

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه بوملانعلي اجراتن357

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه بوملانادريس غنام358

مكناسمراقب التنقيبات املائية مصلحة املياه بوملانعز الدين الفاطمي359

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه بوملان جواد بنقدور360
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مكناس(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املكتب اإلقليمي للماء بصفرو محمد املودن361

مكناس(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية الجهوية للتجيز والنقل واللوجيستيك واملاء حمدي علوي سيدي محمد362

مكناس(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية اإلقليمية للتجيز والنقل واللوجيستيك واملاء التهامي ارميش ي363

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه مكناس  حميد أفقير364

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه مكناس أحمد غزيان365

مكناسرئيس معمل اإلستنساخ والسحبمصلحة املياه مكناس الطيب األمراني366

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه مكناس عبد هللا العزيز367

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه مكناس مليكة بوغروس368

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه مكناس أحمد تغبولة369

مكناسمراقب التنقيبات املائية غريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيرعيس ى بركاوي370

مكناسرئيس معمل اإلستنساخ والسحبغريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيرعبد الحق اقاس371

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةغريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيررضوان بوخلفة372

مكناس(معدات كبرى)ميكانيكي مختص غريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيرمحمد اغزان373

مكناسمراقب التنقيبات املائية غريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيراسماعيل بومزوغ374

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةغريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيرعلي الصافي375

مكناسرئيس معمل اإلستنساخ والسحبغريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيرالضاوية حيدة376

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةغريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيرمحمد زيني377

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةغريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيرامبارك الدرقاوي378

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةغريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيررشيد حاسدو379

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةغريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيرمبارك مزيان380

مكناسرئيس معمل اإلستنساخ والسحبغريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيرسعاد رشيدي381

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةغريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيرعبد الكريم بن لحسن382

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةغريس-زيز -وكالة الحوض املائي كيرفاطمة أالل383

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةغريس-زيز -وكالة الحوض املائي كير عبد الجواد بوزيد384

مكناس(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة للمياهموحا عياش385

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو محمد جناي386

مكناسمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي لسبو سعيد دحدوح387

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو خالد لقنيط388

مكناسرئيس معمل اإلستنساخ والسحبوكالة الحوض املائي لسبو جواد جناي389

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو محمود مرشد390

مكناسمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي لسبو الحسن البوفي391

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو أحمد عبد ربي392

مكناس(معدات كبرى)ميكانيكي مختص وكالة الحوض املائي لسبو  عبد الحق بنمعروف393

مكناس(معدات كبرى)ميكانيكي مختص وكالة الحوض املائي لسبو حميد مسلك394

مكناس(معدات كبرى)ميكانيكي مختص وكالة الحوض املائي لسبو إدريس مكتفي395

مكناس(معدات كبرى)ميكانيكي مختص وكالة الحوض املائي لسبو عبد الرحمان املجيدي396

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو احمد طلحة397

مكناس(معدات كبرى)ميكانيكي مختص وكالة الحوض املائي لسبو حسن بولحية398

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو محمد العالمي399

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو عبد السالم الحسوني400

مكناسمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي لسبو محمد اجوامع401

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو عبد الرحيم الدريف402

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو مصطفى لشقر403

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو مسعود غزيان404

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو محمد هادئ405

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو نور الدين الخنشافي406
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مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو محمد خنيش ي407

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو اسماعيل برماكي408

مكناسمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي لسبو نبيل مويلحة409

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي لسبو عزوز نعوم410

مكناسرئيس معمل اإلستنساخ والسحبوكالة الحوض املائي لسبو عبد الواحد األزمي الحسني411

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةاملصلحة اإلقليمية للمياه بالرشيديةمصطفى باقدوس412

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةاملصلحة اإلقليمية للمياه بالرشيديةابراهيم عقادر413

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةاملصلحة اإلقليمية للمياه بالرشيديةاسماعيل محداش414

وجدة(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة لألرصاد الجوية بتازةعبد الرزاق بنيوس415

وجدة(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املديرية العامة لألرصاد الجوية بتازةمصطفى السالس ي416

وجدةمراقب التنقيبات املائية مصلحة املياه وجدة محمد بوعالتي417

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه وجدة ابراهيم القندوز418

وجدة(معدات كبرى)ميكانيكي مختص املصلحة اإلقليمية للماء لفجيجعبد العزيز منصور419

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةاملصلحة اإلقليمية للماء لفجيجيوسف خويا420

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةاملصلحة اإلقليمية للمياه بتازةبن مدني عبد الحق421

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةمحمد زهار422

مكناسمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةحسن مغو423

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةنصر الدين غربي424

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةعبد الحق شهد425

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةمحمد بعقال426

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةأنور آيت نعالل427

مكناسمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةحسن روان428

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةعبد الرحمان أوبديل429

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةمحمد قسو430

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةادريس الزدري431

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةعبد الحق مسواط432

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةعبد الكريم بوتليس433

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةمحمد سخان434

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةنور الدين خالدي435

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةعبد الرحمان عدلي436

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةمحمد سوس ي437

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةأحمد قدوري438

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةعبد الحق إبور439

مكناسرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةعسو آيت بال440

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةمحمد كوهكوه441

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةمحمد بنشالل442

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةأحمد الهاشمي443

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةمحمد الوالي444

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةمحمد بحطيط445

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةمحمد الحوم446

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةمحمد الهينان447

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةبلعيد أوشن448

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةدريس األطرش449

وجدةمراقب التنقيبات املائية وكالة الحوض املائي ملويةمحمد بختي450

وجدةرئيس ملحقة هيدرولوجيةوكالة الحوض املائي ملويةادريس املساعد451

وجدةخرائطي ممتازاملديرية العامة لألرصاد الجوية الوطنيةالقاح نور الدين452
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الرباطرئيس ملحقة هيدرولوجيةمصلحة املياه بالرباطمحمد بورياض453
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