
 
 

 مناصب رؤساء قسم ورؤساء مصالح ببعض املديريات باإلدارة املركزيةلشغل الئحة املرشحين وتاريخ اجراء املقابالت 
 

 الوحدة اإلدارية الرقم املنصب Poste املرشحون  تاريخ ومكان املقابلة

بعد الزوال 15.00على الساعة  14/07/2021  

املقر املركزي للوزارة الرباط   
 سالن فاطمة الزهراء -1

Chef de Division de la formation dans 

les métiers de l’industrie et des 

Technologies de l’Information 

قسم التكوين في مهن رئيس 

 الصناعة وتكنولوجيات اإلعالم
1 

قسم التكوين في مهن 

الصناعة وتكنولوجيات 

 اإلعالم

مديرية التكوين في مهن الصناعة 

والتجارة واالقتصاد الرقمي وفي 

 مجال املبادرة املقاوالتية

بعد الزوال 00.15على الساعة  09/07/2021  

ملقر املركزي للوزارة الرباطا  

 جميلة البوهاللي -1

 ابتسام العيناني -2

 هدى اشتوكي -3

 سعيد اللمطي -4

Chef de Service des cités de 

l’innovation et des clusters 

مصلحة مجمعات االبتكار رئيس 

 وأقطاب التميز
2 

قسم املحطات التكنولوجية 

 وأقطاب التميز

مديرية البنيات التحتية 

الصناعية والتجارية 

 والتكنولوجية والبحث والتطوير

 
بعد  14.15على الساعة  12/07/2021

  الزوال

أكدال الرباطب الوزارةمقر   

 السحمودي محمد -1
Chef de Service des parcs industriels et 

des zones franches 

رئيس مصلحة املناطق الصناعية 

 واملناطق الحرة
3 

قسم البنيات التحتية 

 الصناعية

 هدى برزوق  -1

 يوسف مناوي  -2

 كوثر القوري -3

 فاطمة الزهراء لعريبي -4

 ملياء فراق -5

 محمد حمداني -6

Chef de Service de réhabilitation des 

infrastructures industrielles 

رئيس مصلحة تأهيل البنيات 

 التحتية الصناعية
4 

قسم استراتيجية وإنعاش 

 املنظومات الصناعية

صباحا 11.30على الساعة  15/07/2021  

مقر املديرية العامة للتجارة حي الرياض 

 الرباط

 محمد املداني -1

 كريم بكاري  -2

Chef de Division de la métrologie et 

d’agrément des organismes 

d’inspection et d’évaluation de la 

conformité 

رئيس قسم املقايسة واعتماد  

 هيئات التفتيش وتقييم املطابقة
5 

قسم املقايسة واعتماد 

هيئات التفتيش وتقييم 

مديرية حماية املستهلك ومراقبة  املطابقة

 السوق والجودة
صباحا 11.45على الساعة  15/07/2021  

للتجارة حي الرياض مقر املديرية العامة 

 الرباط

 كوثر القوري -1

 إبراهيم الشافعي  -2

 اعلي جعيدي -3

Chef de Service du contrôle des 

instruments de mesure 

رئيس مصلحة مراقبة أدوات 

 القياس
6 

قسم التخطيط وتتبع 

 عمليات املراقبة

 صباحا 12.15على الساعة  15/07/2021

الرياض مقر املديرية العامة للتجارة حي 

 الرباط

 يوسف بختاوي  -1

 رضا اموراق -2

 هند بنموس ى  -3

 سلمى السعيدي -4

Chef de division de la défense 

commerciale 
 قسم الحماية التجارية 7 رئيس قسم الحماية التجارية

مديرية الحماية والتقنين 

 التجاري 

 


