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 بصفة رسمية انتقاؤهمبأسماء املرشحين الذين تم  الئحة

 الشاغرة من فئة رئيس مصلحة لشغل مناصب املسؤولية
 

 املترشح الذي تم انتقاؤه املصلحة املديرية

 ال أحد مصلحة التدقيق ومراقبة التسيير الكتابة العامة

 ال أحد مصلحة التواصل الداخلي التواصل والتعاون والنظم املعلوماتية

 مديرية الشؤون القانونية

 مصلحة التدوين

 ال أحد
 مصلحة األنظمة العامة

 مصلحة األنظمة الخاصة

 مصلحة تتبع مراقبة املخالفات في ميدان التعمير

 ال أحد مصلحة برمجة امليزانية واملحاسبة مديرية املوارد البشرية والوسائل العامة

 ة ملياء بنحليمةالسيد مصلحة املناهج واألدوات مديرية دعم التنمية املجالية

 إعداد التراب الوطنيمديرية 

 دنيا جكني ةالسيد مصلحة املنظومة الوظيفية الترابية

 السيد بدر بنعجيبة تثمين املجاالت الحساسةمصلحة 

 السيدة مريم سلطان مصلحة تتبع وتنسيق هيئات التشاور 

 السيدة هدى الزراف مصلحة البنيات التحتية واملشاريع الهيكلية

 ال أحد دعم املقاربات البديلة مصلحة

 مديرية التعمير
 السيد عمر بوراس  مصلحة مراقبة الظواهر الحضرية

 السيدة نوال اإلسماعيلي مصلحة مراقبة املطابقة
 

 املترشح الذي تم انتقاؤه املصلحة املفتشية الجهوية

 الداخلة وادي الذهب

 ال أحد املرصد الترابيمصلحة 

  اعلي السعديالسيد  والتتبعمصلحة التنسيق 

 ال أحد مصلحة الشؤون اإلدارية

 ال أحد مصلحة التعمير والهندسة املعمارية

 السيد محمد سالم هاشمي مصلحة إعداد التراب والتنمية الترابية العيون الساقية الحمراء

 عبد ربو لزعرالسيد  مصلحة إعداد التراب والتنمية الترابية كلميم واد نون 

 درعة يافياللت

 ة حنان عيادالسيد التنسيق والتتبعمصلحة 

 ال أحد مصلحة إعداد التراب والتنمية الترابية

 ال أحد مصلحة التعمير والهندسة املعمارية

 ال أحد مصلحة الشؤون اإلدارية

 السيد علي بوعروة مصلحة إعداد التراب والتنمية الترابية سال  القنيطرةالرباط 

 السيدة لبنى فززي االدريس ي مصلحة الشؤون اإلدارية البيضاء الكبرى سطاتالدار 

 مراكش آسفي
 السيد لحسن آيت الصغير مصلحة التعمير والهندسة املعمارية

 ال أحد مصلحة الشؤون اإلدارية

 بني مالل خنيفرة
 محمد مالكيالسيد  مصلحة املرصد الترابي

 السيدة سكينة مكريني مصلحة التعمير والهندسة املعمارية

 سوس ماسة
 عمر الشفديالسيد  مصلحة التعمير والهندسة املعمارية

 ال أحد مصلحة الشؤون اإلدارية
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 واإلسكان وسياسة املدينة
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 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
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