
 
 

 المركزية باإلدارة المديريات ببعض مصالح ورؤساء أقسام رؤساء مناصبلشغل  الئحة المرشحين وتاريخ اجراء المقابالت
 

 الوحدة اإلدارية الرقم المنصب Poste المرشحون تاريخ ومكان المقابلة

29/09/2020  

 بعد الزوال 00.14ابتداء من الساعة 

الرباط -بمابيال بملحقة الوزارة   

 بلعيد نوار  .1

 عبد الحميد الزاكي .2
Chef de division des postes et des 
télécommunications 

 البريد قسمرئيس 

 واالتصاالت
1 

 البريد قسم

 واالتصاالت

 االقتصاد مديرية

 الرقمي

29/09/2020  

بملحقة  صباحا 30.09ابتداء من الساعة 

الرباط -بمابيال الوزارة   

 سعيد الزيادي .1

Chef de division des statistiques  2 اإلحصائيات قسمرئيس 

 اإلحصائيات قسم

مديرية االحصائيات 

والدراسات والرصد 

 والتقييم

 ال أحد
Chef de Service des statistiques de 
l’industrie 

 اإلحصائيات مصلحةرئيس 

 الصناعية
3 

29/09/2020  

بملحقة  صباحا 45.09ابتداء من الساعة 

الرباط -بمابيال الوزارة   

 فاطمة برجا .1

 زهير الدحاني .2

 فتيحة بوغالم .3

Chef de Service des statistiques 
du commerce 

 اإلحصائيات مصلحةرئيس 

 التجارية
4 

02/10/2020  

صباحا بالمقر  09.30ابتداء من الساعة 

 المركزي للوزارة الرباط

 عثمان أمحارش   .1
 

Chef de division formation dans 
les métiers de l’industrie et des TI 

قسم التكوين في مهن رئيس 

الصناعة وتكنولوجيات 

 اإلعالم

5  

قسم التكوين في مهن 

التجارة والمبادرة 

 المقاوالتية

التكوين في مديرية 

مهن الصناعة 

والتجارة واالقتصاد 

الرقمي وفي مجال 

 المبادرة المقاوالتية

 Chef de Service de la formation محمد الرشم  .1
dans les métiers des TI et du suivi 
des établissements de formation 

مصلحة التكوين في رئيس 

مهن تكنولوجيات اإلعالم 

 وتتبع معاهد التكوين

6 

28/09/2020  

بالمقر صباحا  00.10ابتداء من الساعة 

الرباط أكدالب لوزارةا  

 Chef de Service des parcs هدى برزوق .1
industriels et zones franches 

مصلحة المناطق رئيس 

 الصناعية والمناطق الحرة
7 

قسم البنيات التحتية 

 الصناعية

مديرية البنيات 

التحتية الصناعية 

والتجارية 

والتكنولوجية والبحث 

 والتطوير

 

 Chef de Service de réhabilitation عادل سليماني .1
des infrastructures industrielles 

مصلحة تأهيل البنيات رئيس 

 التحتية الصناعية
8 

 نوال حماموش  .1
Chef de Service des cités de 
l’innovation et des clusters 

 مجمعات مصلحةرئيس 

 التميز وأقطاب االبتكار
9 

 المحطات قسم

 وأقطاب التكنولوجية

 التميز

29/09/2020  

 بعد الزوال 03.14ابتداء من الساعة 

الرباط -بمابيال بملحقة الوزارة   

 صالح الدين شهبون .1

 حياة الحياني .2

 بثينة بلميلود .3

Chef de Service de la formation, 
du développement des 
compétences et de la gestion 
prévisionnelle des ressources 
humaines 

 وتنمية التكوين مصلحةرئيس 

 التوقعي والتدبير الكفاءات
10 

 الموارد تدبير قسم

 البشرية
مديرية الموارد 

البشرية والمالية 

ونظم المعلومات 

 والشؤون العامة

 
29/09/2020  

 بعد الزوال 00.51ابتداء من الساعة 

الرباط -بمابيال بملحقة الوزارة   

 حسن بلعود .1
Chef de Service des équipements 
et de l’exploitation 

رئيس مصلحة التجهيزات 

 واالستغالل
 قسم نظم المعلومات 11



 

29/09/2020  

 بعد الزوال 15.51ابتداء من الساعة 

الرباط -بمابيال بملحقة الوزارة   

 محمد المونسي  .1

محمد التهامي  .2

 الشاهدي 
 

Chef de Service des archives  العامة الشؤون قسم 12 مصلحة األرشيفرئيس 

05/10/2020  

صباحا بالمقر  30.11ابتداء من الساعة 

 المركزي للوزارة الرباط

 هدى برزوق .1

 Chef de Service événementiel صفاء السادني .2
مصلحة تنظيم رئيس 

 التظاهرات 
 التواصل قسم 13

التواصل  مديرية

والتعاون الدولي 

 والشراكات

29/09/2020  

 بعد الزوال 45.51ابتداء من الساعة 

الرباط -بمابيال بملحقة الوزارة   

 عادل بصر .1

 أوعليأيوب  .2

 ايمان الزومي .3

(02) Deux chargés de missions 
d’inspection, assimilés au chef de 
service 

( مكلفين بمهام التفتيش 02)

 مصلحة رئيسمماثلين ل
العامة المفتشية - 14  

 


