
 وتاريخ اجراء المقابالت نيالمرشحالئحة 

 لشغل مناصب رؤساء أقسام ومصالح ببعض المديريات باإلدارة المركزية
  

 الوحدة اإلدارية الرقم المنصب Poste المرشحون تاريخ ومكان المقابلة
20/11/2019  

صباحا  03.09ابتداء من الساعة 

الرباط أكدالب لوزارةامقر ب  

 القادر عبد بن حمدم .1

Chef de Service analyses, 
études et évaluations de la 
stratégie industrielle 

رئيس مصلحة التحليل 

والدراسات وتقييم 

 االستراتيجية الصناعية

قسم التحليل  1

والدراسات وتقييم 

 االستراتيجيات

مديرية االحصائيات 

 والدراسات والرصد والتقييم

14/11/2019  

صباحا  03.09ابتداء من الساعة 

الرباط بالمقر المركزي للوزارة  

 سفيان اجدايدي .1

 المدانيمحمد  .2

 فريدة افقير .3

Chef de Division de la 
formation dans les métiers 
du commerce et de 
l’entreprenariat 

رئيس قسم التكوين في مهن 

 التجارة والمبادرة المقاوالتية
2 

 

قسم التكوين في مهن 

التجارة والمبادرة 

 المقاوالتية

مديرية التكوين في مهن 

واالقتصاد الصناعة والتجارة 

الرقمي وفي مجال المبادرة 

 المقاوالتية
14/11/2019  

صباحا  00.10ابتداء من الساعة 

الرباط بالمقر المركزي للوزارة  

 اسماعيل بومهدي .1

 بنعكيد محمد .2

Chef de Service de la 
promotion de 
l’entreprenariat 

 إنعاشرئيس مصلحة 

 المقاوالتية المبادرة
3 

20/11/2019  

صباحا  03.09ابتداء من الساعة 

الرباط أكدالب لوزارةامقر ب  

 يوسف فالحي .1
Chef de Division des 
infrastructures industrielles 

رئيس قسم البنيات التحتية 

 الصناعية
قسم البنيات التحتية  4

 الصناعية

مديرية البنيات التحتية 

الصناعية والتجارية 

والتكنولوجية والبحث 

 والتطوير

 

 عالويأكرم  .1

Chef de Division des 
infrastructures commerciales 
et de l’offshoring 

رئيس قسم البنيات التحتية 

 التجارية وترحيل الخدمات
5 

قسم البنيات التحتية 

التجارية وترحيل 

 الخدمات
 سفيان باحمو .1

Chef de Service des 
infrastructures de 
l’offshoring 

رئيس مصلحة البنيات 

التحتية الخاصة بترحيل 

 الخدمات

6 

14/11/2019  

صباحا  15.11ابتداء من الساعة 

 بالمقر المركزي للوزارة الرباط

فاطمة الزهراء ايت  .1

 الهبطي

Chef de Division des 
plateformes technologiques 
et des clusters 

 المحطات قسم رئيس

 التميز وأقطاب التكنولوجية
 المحطات قسم 7

 وأقطاب التكنولوجية

 التميز

07/11/2019  

 صباحا 09.00الساعة ابتداء من 

 الرباط -بمابيال بملحقة الوزارة 

 محمد المونسي .1

 رشاد انجيلي .2

 اعلي جعيدي .3

Chef de Service du Budget, 
du contrôle de gestion et du 
suivi des performances 

 الميزانية مصلحةرئيس 

 وتتبع التدبير ومراقبة

 النجاعة

8 
 ومراقبة التنظيم قسم

 التدبير

الموارد البشرية مديرية 

والمالية ونظم المعلومات 

 والشؤون العامة

 

 كمال رميشي .1

 جالل طنجي .2

 اسماء معسو .3

Chef de Service du 
développement des systèmes 
d’information 

رئيس مصلحة تطوير نظم 

 المعلومات
9 

 قسم نظم المعلومات

 سعيد اللمطي .1

Chef de Service des 
équipements et de 
l’exploitation 

رئيس مصلحة التجهيزات 

 واالستغالل
10 



07/11/2019  

 صباحا 10.00ابتداء من الساعة 

الرباط -بمابيال بملحقة الوزارة   

 الشاهدي محمد التهامي .1

 هشام العلوي .2

 نبيل اجعني .3

 محمد رحيم .4

 عمر شكور .5

 يوسف لبعيزي .6

 متوكيلخالد  .7

 يوسف لبريني .8

Chef de Service des moyens 
logistiques et du transport 

 الوسائل مصلحةرئيس 

 والنقل اللوجستيكية
11 

 العامة الشؤون قسم

15/11/2019  

صباحا  00.09ابتداء من الساعة 

الرباط بالمقر المركزي للوزارة  

 محمد الجوهري .1

سيدي رشيد البقالي  .2

 االدرسي

Chef de Division de la 
règlementation et des études 
juridiques 

رئيس قسم التقنين 

 والدراسات القانونية
12 

قسم التقنين 

 والدراسات القانونية

مديرية الشؤون القانونية 

 والمنازعات
 

15/11/2019  

صباحا  30.09ابتداء من الساعة 

الرباط بالمقر المركزي للوزارة  

 ايمان بنعمر .1
Chef de Service des textes 
législatifs et règlementaires 

رئيس مصلحة النصوص 

 التشريعية والتنظيمية
13 

 رشيد تبارين .1
Chef de Service des études 
juridiques et du conseil 

رئيس مصلحة الدراسات 

 القانونية واالستشارة
14 

15/11/2019  

صباحا  00.10ابتداء من الساعة 

الرباط بالمقر المركزي للوزارة  

 سمير مقتصد .1

سيدي رشيد البقالي  .2

 االدرسي

Chef de Division du 
contentieux 

 15 رئيس قسم المنازعات

 قسم المنازعات

 خالد الربايبي .1

 سلوى فاتحي .2

Chef de Service du 
contentieux administratif 

رئيس مصلحة المنازعات 

 اإلدارية
16 

 


