تنظم وزارة الشباب و الرياضة حفال تكرمييا
على شرف املوظفني املنعم عليهم بأومسة
ملكية شريفة و املوظفني احملالني على
التقاعد برسم سنة 2015
و ذلك يوم الثالثاء فاتح مارس 2016
مبجمع موالي رشيد للشباب و الطفولة
ببوزنيقة
ابتداء من الساعة التاسعة صباحا

الئحة املنعم عليهم باألومسة امللكية
مبناسبة عيد العرش اجمليد لسنة 2014
وسام االستحقاق الوطين من الدرجة األوىل:
الرقم الرتتييب

مقر العمل

االسم الكامل

1

أمحد النجاعي

القنيطرة

2

عبد الرمحان بركا

اإلدارة املركزية

3

أمينة الشاوي

الصخريات-متارة

4

املصطفى الرباق

العرائش

5

عبد العزيز بيسبيس

بنسليمان

6

ناجية بيت

الفداء مرس السلطان

7

السعدية سيمو

سال

8

صفية عباز

الرباط

9

حممد بوعتلة

القنيطرة

10

فوزية املستاري

الدار البيضاء آنفا

11

بوسلهام حيمودي

اجملمع الرياض موالي عبد اهلل (وفاة)

12

الطاهر معراض

وجدة

13

احلسن ياسني

خريبكة

14

حممد جنيب ابن ابراهيم

موالي يعقوب

15

أمل القادري احلسين اليمين

احملمدية

16

خدجية فايز

الدار البيضاء آنفا

17

حممد فوزي خبان

الفداء مرس السلطان

18

حممد العسلي

وجدة

وسام االستحقاق الوطين من الدرجة الثانية:
الرقم الرتتييب

مقر العمل

االسم الكامل

1

بنيوسف كريم

وجدة

2

فتيحة بوخانة

وجدة

3

سعيد جربان

عني الشق احلي احلسين والنواصر

4

وردية فنينش

بنسليمان

5

مليكة بورميي

تطوان

6

رشيدة ابن اهلامشي

تطوان

7

أمحد عاوي

الفداء مرس السلطان

8

حممد باها

القنيطرة

الئحة املنعم عليهم باألومسة امللكية
مبناسبة عيد العرش اجمليد لسنة 2015
وسام االستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة:
الرقم الرتتييب

1
2
3
4
5
6

مقر العمل

االسم الكامل
حممد غرناطي

احملمدية

عبد الصمد كراكشو

الرباط

عبد الرمحان اخلالدي

الصخريات-متارة

عبد السالم املصالح

اإلدارة املركزية

املولودي البغزاوي

خريبكة

اجلياللي بلحاج

اإلدارة املركزية

وسام االستحقاق الوطني من الدرجة األولى:
الرقم الرتتييب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مقر العمل

االسم الكامل
حممد بوحليت

وادي الذهب الداخلة

حممد باعمي
عمر اجلعيدي

الرباط
تطوان

سعاد فضيل

احملمدية

جنية نويشي

فاس

حممد اجلعيدي
عبد الرمحان حجاري

تطوان
بوجدور

نور الدين بالعصمي

مكناس

جنات كحيلو

عني السبع احلي احملمدي

يامنة املربوك

تازة

وسام االستحقاق الوطني من الدرجة الثانية:
الرقم الرتتييب

1
2
3
4
5
6
7

مقر العمل

االسم الكامل
الشرقي بنطيش

خريبكة

يامنة بصار

فاس

احلسن ضمان

سيدي بنور

أمحد خليل

سيدي بنور

مليكة دكيك

فاس

الشريف األركو

تازة

ميينة قدوري

مراكش

الئحة املوظفني احملالني على التقاعد برسم سنة 2015
املدعوين حلفل التكريم
مقر العمل
أزيالل
اليوسفية
اسفي

االسم والنسب
ابراهيم اودرة
شقبوب عبد الناصر
طوطو مصطفى
كرودي محيد
العيدية الرامي

العدد
2
1
2

ليلى طعامي
إفران

اعرارة ابراهيم
موالي عبد الرمحان البلغييت

4

يطو حلرش
أكادير

امحد العمري
ابوي عبد الرمحن

2

احلسني معلمي
الربمسي فاطمة الزهراء
احلماني ادريس
ميلود سفناج
الروكاني فنيدة
حممد لطفي بنزاوية
اإلدارة املركزية

عبد السالم املصالح
عائشة الراجي

14

عبد اللطيف بورحيم
أمحد اخلراز
حممد العلوي
عائشة فاطمي
بن حدو امحد
غزييل حممد
اجلامعة امللكية لكرة القدم
اجلديدة
احلسيمة

العروسي طريبق علي
حممد رضاع
زينب فالح
زهرة خليلي
علي املساوي

2
2
1

بن الشيخ عبد الوهاب
اكرام حممد
اخلميسات

لشكر حممد

5

عدجو حمجوبة
لطيفة ازكون
الداخلة

العربي لغزاوي
دكمار البشري
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2

الراشدية

احلسني طاليب
هامشي عبد الربه

2

نعيمة بوزرود
مسية بنهالل
صفية عباز
نعيمة سروري
سيكوك التيبارية
الرباط

ثروة نور الدين
سعيدة اليسيين

12

االبيض خالد
باعمي حممد
فاطمة العمري
ايسر السامرائي
الطييب الوزاني سيدي سعد
احلسني جناح
أمحد بلفاطمي
حفيظة دامو
الصخريات متارة

هياللي نصر اهلل
موالي حسن

8

صالح نعيمة
نعيمة املريين الوهابي
احالو عائشة
عبد احلميد أشكون
الصويرة

جلول طيربي
ابو الفضل عبد النيب

4

بنشليح السعدية
العرائش

فاطنة السوسي
الوهابي خدجية

2

ليلى قريشي
العيون

عبد العزيز بوصيحة

3

بوشبة البكاي
الفداء درب السلطان

بوعبيد عبد القادر
حناني حسن

2

ربيعة العوش
القنيطرة

جوهرة حدو
النجاعي امحد

4

عزيزي اخلمالي
سيدي سليمان
احملمدية

حممد الفاسوخي
حممد الغماري
جبوجي فاطمة
سياغ امحد

2
2

املركب الرياضي بفاس

غمري عبد االله

1

املركب الرياضي حممد اخلامس

احلسن بوزوبع

1
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عبد القادر بورزين
املركب الرياضي موالي عبد اهلل

فالح فاطنة
خدجية جعفري

4

مباركة الدغوري
فؤاد بوكريس
عبد الغفور الوردي
املعهد امللكي لتكوين االطر

حبيبة سفياني

5

بلمعلم زهرة
اهلاني عبد الرمحان
الناظور
أنفا
بركان

يوشع العربي
بوقيوع محاد
بوعالم اخلضري
فوزية املستاري
حسيين عمر
حزوزي حلسن

2
2
2

مصطفى بنرهو
ورادي بوشعيب
بن مسيك و موالي رشيد

أمحد تنفسري
السفري عبد اللطيف

6

غالي ناجية
كرمية جبور
هلراوي عمر
بنسليمان

عبد السالم املتحد

3

فنيش وردية
لفقيه بنصاحل
تارودانت
تازة
تاونات

حممد بوزكراوي
نايت علي مولود
نايت حمماد عبد احلفيظ
الرامي اهلشمي
علي بريدج
مصطفى بوطاهر
الغالم حدهم

2
2
1
2

حممد اجلعيدي
تطوان

مليكة بورميي

3

الوهابي العزيزة
تواركة

عزيز جوريو

1

حممد زين الدين
مصطفى الزياني
خريبكة

ادريس السباعي
حممد هربان
حكيمة شابلي
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5

ميدلت

الصاحلة قرشي

1

خنيفرة

حممد بوها

1

برشيد

اهلربي عائشة

1

السعدية سيمو

سال

كواي السعدية
عائشة اجلرف

سيدي الربنوصي

2
1

الزوهرة تشوكي
صفرو

املريين احلسني

3

حممد اهلادي
بنزبري حممد

طنجة

1

اخلال نعيمة
عني السبع احلي احملمدي

رشدان فاطمة

3

الزهرة ندكركم
جربان سعيد

عني الشق احلي احلسين

نور الدين مشفع

2

فاطمة توزاني
فاس

مليكة وعراب

3

نويشي جنية
فكيك بوعرفة

حممد بنداود

1

مديونة

عكيف علي

1

عمر املازوني

مراكش

حممد ايت ايشو
ابو عبد القادر لالعائشة

مكناس

حفيظ الدين حممد

2
2

حممد عيادي
حممد العسلي
املختاري غربي
نور الدين بنزروال

وجدة

فاحتة بوخانة

8

سعيد زكاي
حممودي الطاهرة
اهلواري متيمي
وزان

ملسلك عالل

1

كلميم

السعودي حبيبة

1

سال

املزرعات حفيظة

1

سيدي الربنوصي

اهلدييب حليمة

1

املركب الرياضي موالي عبد اهلل

بوسلهام حيمودي

1

الـمجمــوع
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