
 

 

  

  المهني اإلدماجالئحة األشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات بوزارة الشغل و  

نوع المؤسسة 

أو الهيئة 

 المعنية

 

 اسم المؤسسة 

 أو الهيئة المعنية

وحدة االرتباط 

المستوى األول 

)المديرية 

 العامة/المديرية/

 آخر

وحدة االرتباط 

المستوى الثاني 

)القسم/ المديرية 

 الجهوية/آخر(

  المستوى

اسم الشخص 

 المكلف

 

صفة الشخص 

 المكلف

 

 

 الهاتف

 

 البريد

 االلكتروني 
 

 مركزي

 

 ال ممركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة الشغل 

 و اإلدماج المهني

  

 المفتشية العامة

 

متصرفة من  نعمة حاسبي  * 

 الدرجة األولى

0663253183 hasbiniama@yahoo.fr 

مديرية المرصد  

 الوطني لسوق الشغل

 

من  متصرف هجار منصف  * 

 الدرجة الثالثة

0622662443 Monsif.hajar@gmail.com 

  

 مديرية التشغيل

 

مهندس إحصاء  نضال فياللي بابا  * 

 اقتصاد تطبيقي

0664973032 Nidal.filali.baba@gmail.com 

  

 مديرية الشغل

عبد الرحمان   * 

 عرفي

رئيس مصلحة 

البرمجة و 

 المراقبة

0661796573 abdot70@yahoo.fr 

نائبة عبد العزيز     

 حضيري

 aziz69hadiri@gmail.com 0666559028 إطار

مديرية الحماية  

 االجتماعية للعمال

عبد الرحيم   * 

 الطاهري

متصرف من 

 الدرجة األولى

0659949663 Abderhim19@gmail.com 

مديرية الموارد  

البشرية و الميزانية 

 و الشؤون العامة

متصرف من  فاتحة هدهودي  * 

 الدرجة األولى

0644782691 Soagc_emploi@yahoo.fr 

مديرية التعاون  

 الدولي و الشراكة

متصرف من  شاهين البطيوي  * 

 الدرجة الثانية

0670112117 echahin@gmail.com 

 

 

 

 

 

المديرية الجهوية 

اإلدماج للشغل و 

-المهني بالدار البيضاء

 أنفا

متصرفة من  زينب الحمومي *  مديرية جهوية 

 الدرجة الثانية

0666880108 zelhammoumi@emploi.gov.ma 

zinebhamoumi25@gmail.com 

   المملكة المغربية  

 وزارة التشغيل واإلدماج المهني     

Royaume du Maroc  

    Ministère de l’Emploi et de l’insertion 

professionnelle 
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المديرية اإلقليمية  

للشغل و اإلدماج 

الفداء مرس  المهني

 السلطان

 

عبد الصمد  *  مديرية اقليمية 

 اإلدريسي

مفتش الشغل من 

الدرجة األولى 

 رئيس دائرة الشغل

0674480122 drissiabdessmad2016@gmail.com 

المديرية اإلقليمية  

للشغل و اإلدماج 

 المهني بالنواصر

 

مفتشة الشغل من  رقية أنسم *  مديرية إقليمية 

 األولىالدرجة 

0674480262 Rekia.ansm@gmail.com 

المديرية اإلقليمية  

للشغل و اإلدماج 

بالحي الحسني المهني 

 عين الشق –

 

تقنية من الدرجة  إيمانكتمان  *  مديرية إقليمية 

 الثانية

0636579094 Kitmane25@hotmail.com 

المديرية اإلقليمية  

للشغل و اإلدماج 

بعين السبع المهني 

 الحي المحمدي

 

عبد العزيز  *  مديرية إقليمية 

 صنهاجي

مهندس رئيس من 

 األولىالدرجة 

0671412652 sanhaji_a@yahoo.fr 

المديرية اإلقليمية  

للشغل و اإلدماج 

بسيدي المهني 

 البرنوصي

 

مفتش الشغل من  دمحم موجان *  إقليمية مديرية 

 الدرجة الثالثة

0674480239 mmoujjan@emploi.gov.ma 

المديرية اإلقليمية  

للشغل و اإلدماج 

 بابن مسيكالمهني 

 

عبد الرزاق  *  مديرية إقليمية 

 بوقنطار

مفتش الشغل من 

 الدرجة الثانية

0674480331 Boukantar77@gmail.com 

اإلقليمية المديرية  

للشغل و اإلدماج 

 بالمحمديةالمهني 

 

متصرف من  ياسر مزواري *  مديرية إقليمية 

 الدرجة الثانية

0600009695 emploi.mohammedia@gmail.com 

المديرية اإلقليمية  

للشغل و اإلدماج 

 بالجديدةالمهني 

الشغل من  مفتش عبد السالم الموخ *  مديرية إقليمية 

الدرجة الثانية 

 ورئيس دائرة شغل

 

0674480440 aelmoukh@gmail.com 

المديرية اإلقليمية  

للشغل و اإلدماج 

 بسطاتالمهني 

مفتش الشغل من  تقيف سعيد *  مديرية إقليمية 

الدرجة األولى 

 ورئيس دائرة شغل

 

0674480189 

0666029957 

saidtaqif@gmail.com 

المديرية اإلقليمية  

للشغل و اإلدماج 

 ببنسليمانالمهني 

مفتش الشغل من  عزيز العم *  مديرية إقليمية 

 الدرجة الثانية

0674480475 Elaam.az@gmail.com 
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