
 
 اإلقليميةلشغل مناصب مندوبين ورؤساء مصالح بالمندوبيات  المرشحين وتاريخ اجراء المقابالتالئحة 

 بمابيالملحقة الوزارة  :المقابلةمكان 
 

 المقابلةتاريخ  المرشحون المنصب الرقم المندوبية

 المندوب اإلقليمي 1 )مركز الجهة( مندوبية الصناعة والتجارة بطنجة

00.09الساعة على  02/07/2020 الحسين الصاين .1  

30.09الساعة  على 02/07/2020 أديب أقلعي .2  

00.10الساعة  على 02/07/2020 عز الدين عزاوي .3  

30.10الساعة  على 02/07/2020 عبد الكريم زميتة .4  

00.11الساعة  على 02/07/2020 خليل نزيه  .1 المندوب اإلقليمي 2 )مركز الجهة(مندوبية الصناعة والتجارة بفاس   

 المندوب اإلقليمي 3 مندوبية الصناعة والتجارة بالجديدة

30.11الساعة  على 02/07/2020 حمد شيبوب م .1  

00.12الساعة  على 02/07/2020 عبد االله ابن السيبى  .2  

30.10الساعة  على 02/07/2020 عبد الكريم زميتة .3  

 مصلحة الصناعةرئيس  4 )مركز الجهة( الصناعة والتجارة بالدار البيضاءمندوبية 

00.12الساعة  على 02/07/2020 عبد االله ابن السيبى  .1  

30.12الساعة  على 02/07/2020 رتيبة عسال  .2  

00.14الساعة  على 02/07/2020 كوثر بلوق  .3  

30.14الساعة  على 02/07/2020 وليد اإلبراهمي  .4  

00.15الساعة  على 02/07/2020 مهدي بنحيون صدفي .5  

30.15الساعة  على 02/07/2020 السعدية ساهل .6  

00.16الساعة  على 02/07/2020 كمال رميشي .7  

 ال أحد مصلحة الصناعة رئيس 5 )مركز الجهة( مندوبية الصناعة والتجارة بالداخلة

 ال أحد مصلحة الصناعة رئيس 6 مندوبية الصناعة والتجارة بالسمارة

 مصلحة الصناعة رئيس 7 مندوبية الصناعة والتجارة بالمحمدية

00.09الساعة  على 03/07/2020 زكرياء خلفي .1  

00.12الساعة  على 02/07/2020 عبد االله ابن السيبى  .2  

30.09الساعة  على 03/07/2020 غسال نادية .3  

30.14الساعة  على 02/07/2020 وليد اإلبراهمي  .4  

00.10الساعة  على 03/07/2020 منال الجزولي .5  

30.10الساعة  على 03/07/2020 دريسي نبيهن اإلسفيا .6  

00.11الساعة  على 03/07/2020 بوشعيب الوصفي .7  

00.16الساعة  على 02/07/2020 كمال رميشي .8  

30.11الساعة  على 03/07/2020 الميلودي بن حجاج .9  

 مصلحة التجارة رئيس 8 )مركز الجهة( مندوبية الصناعة والتجارة ببني مالل

00.12الساعة  على 03/07/2020 اوي كرزللحبيب اا .1  

00.12الساعة  على 02/07/2020  ابن السيبى عبد االله .2  

03.12الساعة  على 03/07/2020 يتزوتطارق  .3  

00.13الساعة  على 03/07/2020 هشام بوسلهام .4  

03.14الساعة  على 03/07/2020 د بلغالييلخ .1 مصلحة التجارة رئيس 9 والتجارة بخريبكةمندوبية الصناعة   

 ال أحد مصلحة التجارة رئيس 10 مندوبية الصناعة والتجارة بتازة

00.15الساعة  على 03/07/2020 يوسف بختاوي .1 مصلحة التجارة رئيس 11 مندوبية الصناعة والتجارة بالناضور  

 ال أحد مصلحة التجارة رئيس 12 مندوبية الصناعة والتجارة ببوجدور

 


