
 

 

 الئحة المرشحين وتاريخ إجراء المقابالت 

 بالمديرية العامة للصناعة رؤساء مصالحو أقسام مناصب رؤساء لشغل 
  

الر المنصب  Poste المرشحون تاريخ ومكان المقابلة

 قم
 الوحدة اإلدارية

2019/03/20 
 ابتداء من الساعة

15.00 
 

 بالمقر المركزي للوزارة

 

 1   خدمات المصادر رئيس مصلحة Chef de service du Sourcing الكاوي سلمى

مديرية صناعة 

 السيارات

 Chef de service du وصال ربيعة 

manufacturing 
 2 خدمات التصنيع رئيس مصلحة

 Chef de service des fournisseurs 

des métiers automobiles 
 3 موردي صناعة السياراترئيس مصلحة 

 Chef de service des fournisseurs 

des poids lourd et carrosserie 

industrielle 

موردي صناعة الوزن  رئيس مصلحة

 4 الثقيل والهياكل الصناعية

 بومهدي اسماعيل

 

Chef de service de la veille et 

de la stratégie 
 اليقظة واالستراتيجية رئيس مصلحة

5 

 Chef de service de la promotion 

des écosystèmes industriels 
 6 رئيس مصلحة إنعاش المنظومات الصناعية

2019/03/20 
 ابتداء من الساعة

 صباحا  9.30

 

 بالمقر المركزي للوزارة

 

 الربيعي توفيق

 

Chef de division du pilotage et 

de la compensation industrielle 
 قسم قيادة المقاصة الصناعية رئيس

7 

مديرية صناعات 

الطيران والسكك 

والسفن والطاقات 

 المتجددة
 

 الشرقاوي أسماء

 

Chef de service de la gestion 

des compensations industrielles 
 مصلحة تدبير الموازنات الصناعية رئيس

8 

 بلياكو حنان

 

Chef de division des 

écosystèmes locomotives 

industrielles 

قسم المنظومات الخاصة بالقاطرات  رئيس

 9 الصناعية

 منير سارة

 

Chef de service des locomotives 

des industries ferroviaires, 

navales et énergies 

renouvelables. 

مصلحة قاطرات صناعات السكك  رئيس

 10 الحديدية والسفن والطاقات المتجددة

 حيرة المهدي
 الحبيب محمد 

Chef de service des 

écosystèmes ferroviaires, navals 

et énergies renouvelables 

مصلحة منظومات صناعات السكك  رئيس

 11 والسفن والطاقات المتجددة الحديدية

 

 

 

 



 

 

 

 الوحدة اإلدارية الرقم المنصب  Poste المرشحون تاريخ ومكان المقابلة

2019/03/18 
 ابتداء من الساعة

 صباحا  9.00

 

 بالمقر المركزي للوزارة

 

 باهي رشيد

 

Chef de division des 

industries du textile et de 

l’habillement 

 رئيس قسم صناعات النسيج والمالبس
12 

مديرية صناعات النسيج 

 والجلد
 فحيل أسماء

 
Chef de service de la veille 

et de la stratégie 
 13 مصلحة اليقظة واالستراتيجية رئيس

 Chef de service maille et  بنطسيل رباب

distributeurs 
 14 رئيس مصلحة الحياكة والموزعين 

2019/03/14 
 ابتداء من الساعة

 صباحا  9.30

 

 بالمقر المركزي للوزارة

 

  ابهيجة سعيد
 سكدود جمال

Chef de Service des 

industries de transformation 

des fruits et légumes  

مصلحة الصناعات التحويلية  رئيس

 للخضر والفواكه
15 

مديرية الصناعات 

 الغذائية
 بوطيبي عبد االاله 

 Chef de Service de مناوي يوسف

l'industrie des viandes 
 16 مصلحة صناعات اللحومرئيس 

 


