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تبعا لإلعالن الخاص بولوج مناصب شغل الذي أصدرته جمعية السالم إلدماج المعاقين بإنزكان 

و بعد عملية االنتقاء األولي لملفات الترشيح المستوفية للشروط المطلوبة  ، al wadifa.comعبر موقع 

التي تلقتها الجمعية؛ تجدون رفقته الئحة بأسماء المترشحين الذين تم اختيارهم الجتياز المقابلة الشفوية 

صباحا  70:77من الساعة التاسعة  ابتداء 70/70/8702الخاصة بالتربية الخاصة و التي ستتم يوم السبت 

 بالمركز التربوي التأهيلي لألشخاص في وضعية إعاقة )قرب الملحقة اإلدارية الثانية( بحي الرمل تراست:

 

 ر.ت اسم المترشح ر.ت اسم المترشح
 1 نجاة اشميط 52 مريم سموس

 5 بشرى الحيلة 52 مريم الريحاني
 3 سهام جدي 52 حسناء البسام

 4 رشيد ايت حمو 52 الحسين اد بوهرية
 2 رشيدة منتصر 52 نعيمة شريف
 2 مبارك ازروال 33 مريم اوتيان

 2 امينة زروالي 31 عبد اللطيف حيسوني
 2 الزهرة اشهبون 35 فاطمة بلعفل

 2 حنان حازم 33 السعدية الشناح
 13 خديجة امهال                                                        34 سكينة اوسوس
 11 سهام بغدادي 32 عبد هللا ازواغ

 15 عائشة رشدي 32 مصطفى الزيتوني
 13 سالمة بركوز 32 عبد المنعم لمنعي

 14 محمد ايت الحاج 32 لطيفة عربطي
 12 عبد هللا توفيق 32 نادية رشيد
 12 سعاد بن زيدان 43 حنان بكرا

 12 ابراهيم حودان 41 زينب حومية
 12 االشكرعائشة  45 غزالن الجوزي

 12 مليكة الحيان 43 الهام او عبد السالم
 53 حنان العوادي 44 وفاء الطايق                                                        
 51 زهيرة التوابي 42 لبنى شاكيري                                                       
 55 حسناء الياسمين                                                     42 ابراهيم عتيق                                                       

 53 عبد المجيد حماوي 42 لطيفة اشيكلي 

 54 فاطمة بوغالي  42 فاطمة الزهراء الجوهري 
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  : أما بالنسبة لباقي الشعب

 

 الموعد االسم الشعبة

 A 9H 06/07/2018 محمد قصيد الترويض الطبي الحركي

 عبد الرحمان األيسر

 هاجر أيت المقدم

 إيمان غرسة

 شيماء حوميدة

 كوثر لعبيد

 هند غبرة

 سهام نعيم

 هند أوفقير

 ياسر صالل

 A 11H 06/07/2018 فاطمة لوكاس التمريض

 عبد الحفيظ الكاوري

 نورالدين بوسهول

 سكينة إد علي

 حنان تمجيشت

 A 15H 06/07/2018 ولكاتب أسامة الطبخ

 جميلة المستوري

 سمير اوبلوش

 محمد كوسير

 ء امنهو فاطمة الزهرا

 احمد باري

 A 16H 06/07/2018 فاطمة الزهراء فاني البستنة

 سعيد اسي بيه

 الدين ايت موش عز

 الحسين علوي

 يوسف الكحل

 انس السكاض

 منتصر اعراب

 عبد هللا افارس

 رجاء بنسكي

 لحسن المقدم

 


