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االسم العائلي والشخصي

مَيدط دولة مً الدرجة األوىل

وزارة الداخلية

:مباراة التوظيف لولوج درجة 

(FST)كلية العلىم والتقنيات 

طريل اميوزار، فاط

0661857677: الهاتف 

االختصاص

:مكر االمتخاٌ 

:عيواٌ مكر االمتخاٌ 

:لالتضال 

املنلهة املغربية

دللض جَة فاط مهياط

 2017 يىنيى 11الئحة المرشحين المقبىلين الجتياز االختبار الكتابي يىمه االحد 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

اإلحضاء التطبيكيأمساء بيوىة

اإلحضاء التطبيكيامساعيل ميياىي

اإلحضاء التطبيكياظرف ظاٌ

اإلحضاء التطبيكيالبعري  درفويف

اإلحضاء التطبيكيتوفيل العسوزي

اإلحضاء التطبيكيحلينة العايدي

اإلحضاء التطبيكيشلنى عاملي

اإلحضاء التطبيكيشياء الفيض

اإلحضاء التطبيكيعبد االلُ برمحة

اإلحضاء التطبيكيعجناٌ قدار

اإلحضاء التطبيكيذلند امسيل

اإلحضاء التطبيكيجنود الهرومي
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االسم العائلي والشخصي

مَيدط دولة مً الدرجة األوىل

وزارة الداخلية

:مباراة التوظيف لولوج درجة 

(FST)كلية العلىم والتقنيات 

طريل اميوزار، فاط

0661857677: الهاتف 

االختصاص

:مكر االمتخاٌ 

:عيواٌ مكر االمتخاٌ 

:لالتضال 

املنلهة املغربية

دللض جَة فاط مهياط

 2017 يىنيى 11الئحة المرشحين المقبىلين الجتياز االختبار الكتابي يىمه االحد 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتأمال نرومي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتإمياٌ خضرة

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتابتصاو عبو

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتامحد ذلافض

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتانراو عياش

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتايوب العبصي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتبصنة لسعار

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتبعرى امسيرٌ

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتتورية جكاوة

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتحصاو ملعي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتحصياء الباشل

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتحصياء زواغي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتمحسة الطيطاوي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتمحيدة يعو

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياترضواٌ ذنري

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتزنرياء العلج

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتزييب مصكه

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتشارة البكالي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتشارة بلخفياٌ

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتشارة بوشالمي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتشعاد بوزنراوي علوي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتمسيخة اجليلب
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املنلهة املغربية

دللض جَة فاط مهياط

 2017 يىنيى 11الئحة المرشحين المقبىلين الجتياز االختبار الكتابي يىمه االحد 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتشياء الرزة

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتشوفياٌ بوطالب

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتظيناء ظكرية

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتصفاء اضرضور

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتصفاء زريل

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتعادل مهافح

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتعبد احلل خرو

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتعبد الغافور جرواٌ

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتعبد اهلل انرمية

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتعبدالرمحاٌ بصهوو

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتعنر البورقادي احلصين

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتفاطنة السٍراء الباٍي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتفاطنة السٍراء بطاح

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتنرمية جرباٌ

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتنوثر اغعوي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتماجدة نورة

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتذلند أمني لعكر

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتذلند الهربوبي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتذلند بيخيوٌ

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتذلند بَيد

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتذلند شفياٌ املعريف

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتذلند مر
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طريل اميوزار، فاط

0661857677: الهاتف 

االختصاص

:مكر االمتخاٌ 

:عيواٌ مكر االمتخاٌ 

:لالتضال 

املنلهة املغربية

دللض جَة فاط مهياط
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على الساعة التاسعة والنصف صباحا

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتمروة قراري

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتمريه بوضع

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتميال احليهوري

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتموىيا العليح

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتىسٍة حجريت

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتىورا ظكريا

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتٍجر العدلوىي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتٍعاو راظيدي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتٍيد صيلوحي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتوداد احلطري

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتياشني برناتي

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتياشني توفيل

أىعنة وظبهات املعلوميات:  اإلعالمياتيوشف الوالي
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 2017 يىنيى 11الئحة المرشحين المقبىلين الجتياز االختبار الكتابي يىمه االحد 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتأمحد احلضري

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتأشامة اللبار

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتأمساء الصبيت

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتأمساء العرابي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتأىض زني

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتابتصاو السيً

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتابراٍيه حللو

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتاشخام محاموش

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتانراو ملاٌ

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتاهلاو السرٍوىي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتاىض صديكي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتحصياء بادوش

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتمحسة بيصلناٌ

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتمحسة قامسي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتخليل ننوز

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتخولة بً عدي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياترظيد البهراوي علوي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياترضا دمري

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتزنريا ذلند العلني

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتزٍري بلخجاو

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتشعاد حلرش

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتشعيد ايت براٌ
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دللض جَة فاط مهياط

 2017 يىنيى 11الئحة المرشحين المقبىلين الجتياز االختبار الكتابي يىمه االحد 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتشهيية الكاميي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتشهيية الياي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتشالمة اشَلي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتشياء العوٍاىي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتشَاو مكراٌ

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتصوفيا بورحيه

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتطارم فاضلي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتعائعة عدىاٌ

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتعادل امليضوري

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتعبد الصالو طلخة

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتعبد الضند العنري

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتعبد اهلل البهراوي علوي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتعضاو الصخنودي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتفاطنة السٍراء الفطري املغاري

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتفاطنة السٍراء حلديب

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتفدوى أبومرواٌ

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتنوثر اجلامعي عامر

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتملياء صيلوحي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتليلى املدغري العلوي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتذلند الصبيت

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتذلند العرقاوي املالكي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتذلند الفالح
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وزارة الداخلية
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املنلهة املغربية

دللض جَة فاط مهياط

 2017 يىنيى 11الئحة المرشحين المقبىلين الجتياز االختبار الكتابي يىمه االحد 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتذلند امني خيي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتذلند رضواٌ

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتذلند عنراىي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتمريه طييب

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتمريه عربي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتمريه مضباح

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتمضعب مرتبط

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتىادية احلصوىي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتىوصري احجو

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتٍاجر ابً العروصي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتٍعاو زٍري

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتٍعاو حيياوي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتوفاء الوارتي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتياشر حريعي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتياشني الصخيني

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتياشني العنارتي

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتيوشف املريسم

ٍيدشة الربامج: اإلعالمياتيوىض زٍري
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االسم العائلي والشخصي

مَيدط دولة مً الدرجة األوىل

وزارة الداخلية
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املنلهة املغربية

دللض جَة فاط مهياط

 2017 يىنيى 11الئحة المرشحين المقبىلين الجتياز االختبار الكتابي يىمه االحد 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

اللوجصتيوأيوب خداو

اللوجصتيوامينة ادلود

اللوجصتيوامني شيداري

اللوجصتيوحصً بودوش

اللوجصتيوحفيغ املعهوري

اللوجصتيوشارة أجلينب

اللوجصتيوشارة واباب

اللوجصتيوفؤاد أوبوفتال

اللوجصتيوفاطنة السٍراء بيومي

اللوجصتيوفريوز  أنروو

اللوجصتيومضطفى تاج الديً

اللوجصتيوموالي عجناٌ اليعكوبي

اللوجصتيوجنوى اعليلوت

اللوجصتيوجنوى اوصباٌ

اللوجصتيوجنيب عطفا

اللوجصتيوىصينة زروىي

اللوجصتيوىعنت امسيرٌ

اللوجصتيوٍعاو السٍوري

اللوجصتيوٍيد أعاللو
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االسم العائلي والشخصي
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وزارة الداخلية

:مباراة التوظيف لولوج درجة 
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طريل اميوزار، فاط
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:مكر االمتخاٌ 

:عيواٌ مكر االمتخاٌ 

:لالتضال 

املنلهة املغربية

دللض جَة فاط مهياط

 2017 يىنيى 11الئحة المرشحين المقبىلين الجتياز االختبار الكتابي يىمه االحد 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

اهليدشة الكرويةأمني نصراوي

اهليدشة الكرويةانراو اجلابري

اهليدشة الكرويةاحلصً دامحو

اهليدشة الكرويةاميية مهسارىي

اهليدشة الكرويةامياٌ بلهاف

اهليدشة الكرويةخالد انليدة

اهليدشة الكرويةدىيا بونيوض

اهليدشة الكرويةشهيية بلضاحل

اهليدشة الكرويةشياء طييب

اهليدشة الكرويةنوثر بيعكروٌ

اهليدشة الكرويةذلند لعبلي

اهليدشة الكرويةىبيل نرىطي

اهليدشة الكرويةىورالديً جناري

اهليدشة الكرويةوفاء امصغرو
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االسم العائلي والشخصي

مَيدط دولة مً الدرجة األوىل

وزارة الداخلية

:مباراة التوظيف لولوج درجة 

(FST)كلية العلىم والتقنيات 

طريل اميوزار، فاط

0661857677: الهاتف 

االختصاص

:مكر االمتخاٌ 

:عيواٌ مكر االمتخاٌ 

:لالتضال 

املنلهة املغربية

دللض جَة فاط مهياط

 2017 يىنيى 11الئحة المرشحين المقبىلين الجتياز االختبار الكتابي يىمه االحد 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

ىعه املعلومات اجلغرافيةراىية املوشاوي

ىعه املعلومات اجلغرافيةشارة الرفيل

ىعه املعلومات اجلغرافيةشلنى العنراىي

ىعه املعلومات اجلغرافيةعائعة اصغري

ىعه املعلومات اجلغرافيةعبد امللو بيكى

ىعه املعلومات اجلغرافيةعبدالعسيس األزٍري

ىعه املعلومات اجلغرافيةذلند الطريكي

ىعه املعلومات اجلغرافيةذلند امني خيبة

ىعه املعلومات اجلغرافيةمريه بودالل

ىعه املعلومات اجلغرافيةىوال وردي

ىعه املعلومات اجلغرافيةيوشف هلرموض
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االسم العائلي والشخصي

مَيدط دولة مً الدرجة األوىل

وزارة الداخلية

:مباراة التوظيف لولوج درجة 

(FST)كلية العلىم والتقنيات

طريل اميوزار، فاط

0661857677: الهاتف 

االختصاص

:مكر االمتخاٌ 

:عيواٌ مكر االمتخاٌ 

:لالتضال 

املنلهة املغربية

دللض جَة فاط مهياط

 2017 يىنيى 11الئحة المرشحين المقبىلين الجتياز االختبار الكتابي يىمه االحد 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

اهليدشة املدىيةأمينة الصباعي

اهليدشة املدىيةأىض املدلويف

اهليدشة املدىيةأيوب عانف

اهليدشة املدىيةأيوب عليلو

اهليدشة املدىيةامحد عنراوي

اهليدشة املدىيةانراو بونعبية

اهليدشة املدىيةالعيناء حفيضي

اهليدشة املدىيةاملَتدي باهلل معيور

اهليدشة املدىيةامينة اللجائي

اهليدشة املدىيةبجيية عيايف

اهليدشة املدىيةبصنة الكاضي الوٍابي

اهليدشة املدىيةحفيعة بيليسيد

اهليدشة املدىيةمحسة لهصابي

اهليدشة املدىيةحياة ظهوظي

اهليدشة املدىيةخالد دراري

اهليدشة املدىيةخالد عيادي

اهليدشة املدىيةخدجية حللو

اهليدشة املدىيةزنرياء عنراىي

اهليدشة املدىيةشعاد خلفي

اهليدشة املدىيةشلنى عري

اهليدشة املدىيةشلينة ظعراوي

اهليدشة املدىيةعدىاٌ عبداالوي علوي
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االسم العائلي والشخصي

مَيدط دولة مً الدرجة األوىل

وزارة الداخلية

:مباراة التوظيف لولوج درجة 

(FST)كلية العلىم والتقنيات

طريل اميوزار، فاط

0661857677: الهاتف 

االختصاص

:مكر االمتخاٌ 

:عيواٌ مكر االمتخاٌ 
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املنلهة املغربية

دللض جَة فاط مهياط

 2017 يىنيى 11الئحة المرشحين المقبىلين الجتياز االختبار الكتابي يىمه االحد 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

اهليدشة املدىيةعناد الهبري

اهليدشة املدىيةعناد اٍرجي

اهليدشة املدىيةعنر بً ظاغي

اهليدشة املدىيةعواطف امروط

اهليدشة املدىيةفاطنة السٍراء لفتوحي

اهليدشة املدىيةفدوى بيسياٌ

اهليدشة املدىيةفرح ايت اظو

اهليدشة املدىيةفردوط بهور

اهليدشة املدىيةفردوط لغناري

اهليدشة املدىيةنرمية بلخاج

اهليدشة املدىيةلبيى قليت

اهليدشة املدىيةلطيفة بولرباح

اهليدشة املدىيةذلند أشامة رظدي

اهليدشة املدىيةذلند اظباب

اهليدشة املدىيةذلند العايف

اهليدشة املدىيةذلند رزوم

اهليدشة املدىيةذلند عكيل

اهليدشة املدىيةذلند مربور

اهليدشة املدىيةميال الضاط

اهليدشة املدىيةميال العيصاوي

اهليدشة املدىيةىدى الغول

اهليدشة املدىيةىوال تاىوتي
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االسم العائلي والشخصي

مَيدط دولة مً الدرجة األوىل

وزارة الداخلية

:مباراة التوظيف لولوج درجة 

(FST)كلية العلىم والتقنيات

طريل اميوزار، فاط

0661857677: الهاتف 

االختصاص

:مكر االمتخاٌ 
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:لالتضال 

املنلهة املغربية

دللض جَة فاط مهياط

 2017 يىنيى 11الئحة المرشحين المقبىلين الجتياز االختبار الكتابي يىمه االحد 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا

اهليدشة املدىيةٍاجر الغرط

اهليدشة املدىيةٍعاو احلرش

اهليدشة املدىيةوداد بَادي

اهليدشة املدىيةياشني الضربي

اهليدشة املدىيةياشني جرتي

اهليدشة املدىيةياشني ظَاب

اهليدشة املدىيةيصرى اخلطابي

اهليدشة املدىيةيصرى العرظه

اهليدشة املدىيةيوشف بوشعيد

اهليدشة املدىيةيوشف شالو

اهليدشة املدىيةيوشف عياط

اهليدشة املدىيةيوىض نطاية
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