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 2019إعالن عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 
 

سم سنة  متحان الكفاءة المهنية برالاالختبار النهائيفي  سماء المترشحين الناجحينأ

2019 

 

 متصرف من الدرجة الثانية درجة  -

 رقم االمتحان االسم الشخصي و العائلي

 حافضةأعرور
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 متصرف لوزارة الداخلية درجة -

 
 االمتحانرقم االسم الشخصي و العائلي

 2 عبد الرحيم زاهير

 12 حنان االكبري

 13 ادريس الشكري

 22 نادية مويلك

 

 محرر من الدرجة الثالثةدرجة -
 

 رقم االمتحان االسم الشخصي و العائلي

 2 عثمان الغيلي

 

 3 الميلودي الصايغ
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 ساعدإداري من الدرجة الثانيةم درجة -

 
الشخصي و العائلياالسم   رقم االمتحان 

 1 محمد وابوران

 

 6 عبد الرحيم اعبيبو

 

 7 فاطمة الزهراء فنيش
 

 8 لالغيثة العلوي

 

 9 لمياء التازي
 

 10 جليلة بنعزوز

 
 

 

 

 األولىمساعد إداري من الدرجة  درجة -

 
 رقم االمتحان االسم الشخصي و العائلي

 1 عبد الغني الرغيوي

 

 6 ثرية اوزروال

 

 11 نور الدين الهزاط

 

 

 تقني من الدرجة االولىدرجة -

 رقم االمتحان االسم الشخصي و العائلي

 8 خديجة بن السوسي

 

 17 سعاد ركيك
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 18 نعيمة العيساوي

 

 19 محمد بولحرمل

 
 
 
 

 تقني من الدرجة الثانيةدرجة -

 رقم االمتحان االسم الشخصي و العائلي

 2 كريم الشقدوفي

العمريحياة   10 

 12 شكيب راشيدي

 14 عبد هللا اجباري

سئيمنى ماندر  15 

 16 كريمة نظام

 19 عبد العزيز اسليماني

 26 محمد اليزيد لصفر

 37 احميميد المصطفى

 
 

 

 تقني من الدرجة الثالثةدرجة -
 رقم االمتحان االسم الشخصي و العائلي

 سعيد الجدرة
1 

 

 كوثر العادلي
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 بشرى ابوتاج

 

8 

 

 



 

 

   المملكة المغربية   
 وزارة الداخلـيـة 

 عمـــالـــة ســـال  
  جمــاعـة سـال     

 للمصالح المديرية العامـــــــة
 قسم الموارد البشريـــة     

 التكوين واالمتحانات صلحةم
 

 
 
 

 مساعد تقني من الدرجة االولىدرجة -

 رقم االمتحان االسم الشخصي و العائلي

 3 الحبيب البغناوي

 
 

 

 مساعد تقني من الدرجة الثانيةدرجة -

 رقم االمتحان االسم الشخصي و العائلي

 2 عبد المجيد مويس

 

 5 شماس محمد 

 

 محمد الرامي

 

6 

 حسن بنعيش
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