
 

 

 
 

 

 

 اجلدوةل امزمنية نلملابالت الاهتلائية مع املرتحشات واملرتحشني

عة امتخعيط كسمرئيس)ة(  مشغل منصب ة الأاكدمييةبـ املدرس ية واخلًر  مكناس فاس جلهة وامتكوين نلرتبية اجلهًو
 

 

  

 

 

 

 املاكن امفرتة امتارخي املرتحش)ة(

 شاويش املصعفى

 7102أأكتوبر  72ارليس
 ابتداء من

 اػة امتاسؼة صباحاامس

املركز اجلهوي نلتكوًنات 

ة موالي  وامللتليات )كرب اثهًو

سلامين شارع أأمحد شويق 

 الأظلس فاس(

 جنيدر اموهاب غبد  

 بنسؼيد مربوح



 

 

 

 
 

 

 

 اجلدوةل امزمنية نلملابالت الاهتلائية مع املرتحشات واملرتحشني

ة الأاكدمييةبـ امبرشًة املوارد تدبري كسمرئيس)ة(  مشغل منصب  مكناس فاس جلهة وامتكوين نلرتبية اجلهًو
 

 

  

 

 

 املاكن امفرتة امتارخي املرتحش)ة(

 7102أأكتوبر  72ارليس امغوري محمد
 ابتداء من

 امساػة امتاسؼة صباحا

املركز اجلهوي نلتكوًنات 

ة موالي  وامللتليات )كرب اثهًو

سلامين شارع أأمحد شويق 

 الأظلس فاس(



 

 

 
 

 

 

 اجلدوةل امزمنية نلملابالت الاهتلائية مع املرتحشات واملرتحشني

ة الأاكدمييةبـ االإػالم ملنظومة اجلهوي املركزرئيس)ة(  مشغل منصب  مكناس فاس جلهة وامتكوين نلرتبية اجلهًو
 

 

  

 

 

 

 

 املاكن امفرتة امتارخي املرتحش)ة(

د       بودرار فًر

 7102أأكتوبر  72ارليس
 ابتداء من

 ساػة امتاسؼة صباحاام 

املركز اجلهوي نلتكوًنات 

ة موالي  وامللتليات )كرب اثهًو

سلامين شارع أأمحد شويق 

 الأظلس فاس(
 حييا ازلين هور 



 

 
 

 

 

 مع املرتحشات واملرتحشنياجلدوةل امزمنية نلملابالت الاهتلائية 

ة اموحدةرئيس)ة(  مشغل منصب ةا الأاكدمييةبـ مالفتحاص اجلهًو  مكناس فاس جلهة وامتكوين نلرتبية جلهًو
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 املاكن امفرتة امتارخي املرتحش)ة(

 محمد احساين

 7102أأكتوبر  72ارليس
 ابتداء من

 امساػة امتاسؼة صباحا

املركز اجلهوي نلتكوًنات 

ة موالي  وامللتليات )كرب اثهًو

سلامين شارع أأمحد شويق 

 الأظلس فاس(

 حلسن اكن

 سؼيد اميحياوي

 شفيق امشني

 ًووس ػلمي

 ًووس امؼرسي



 

 
 

 

 

 اجلدوةل امزمنية نلملابالت الاهتلائية مع املرتحشات واملرتحشني

ة الأاكدمييةبـ واملهين املدريس نلتوجيه اجلهوي املركزرئيس)ة(  مشغل منصب  مكناس فاس جلهة وامتكوين نلرتبية اجلهًو
 

 

 

  

 
 

 املاكن امفرتة امتارخي املرتحش)ة(

 هشام خضري

 7102أأكتوبر  72ارليس
 ابتداء من

 امساػة امتاسؼة صباحا

املركز اجلهوي نلتكوًنات 

ة موالي  وامللتليات )كرب اثهًو

سلامين شارع أأمحد شويق 

 الأظلس فاس(

 هور ازلين حييا

 يتساي حسن امؼ 

 هشام ظموح

 بوش ىت املبايل

 محمد غزال

 احلريشمحمد 



 

 

 

 
 

 

 

 اجلدوةل امزمنية نلملابالت الاهتلائية مع املرتحشات واملرتحشني

ة الأاكدمييةبـ وامرشاكة املاهوهية امشؤون مصلحةرئيس)ة(  مشغل منصب  مكناس فاس جلهة وامتكوين نلرتبية اجلهًو
 

 

  

 

 املاكن امفرتة امتارخي املرتحش)ة(

 حلسن امنشاظي

 7102بر أأكتو  72ادلؼة 
 ابتداء من

 امساػة امتاسؼة صباحا

املركز اجلهوي نلتكوًنات 

ة موالي  وامللتليات )كرب اثهًو

سلامين شارع أأمحد شويق 

 الأظلس فاس(

 هور ازلين حييا

 اسامغيل ًوسفي

 رش يد اميوسفي

 ػادل بوسلمي

 امحد اذلويت

 ًوسف مصعفى
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 نلملابالت الاهتلائية مع املرتحشات واملرتحشني اجلدوةل امزمنية

ة الأاكدمييةبـ وامرشاكة املاهوهية امشؤون مصلحةرئيس)ة(  مشغل منصب  مكناس فاس جلهة وامتكوين نلرتبية اجلهًو
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 املاكن امفرتة امتارخي املرتحش)ة(

 اسامء غراش

 7102أأكتوبر  72ادلؼة 
 ابتداء من

 امساػة امتاسؼة صباحا

كز اجلهوي نلتكوًنات املر 

ة موالي  وامللتليات )كرب اثهًو

سلامين شارع أأمحد شويق 

 الأظلس فاس(

 صدًلة اكواكو

 ػيل اميخليفي

 غبد الاهل امؼامري

 ًووس امؼرسي



 

 

 
 

 

 

 اجلدوةل امزمنية نلملابالت الاهتلائية مع املرتحشات واملرتحشني

ة الأاكدمييةبـ الاداري اجمللس أأشغال وتتبع امتواصل مصلحةرئيس)ة(  مشغل منصب  مكناس فاس جلهة وامتكوين نلرتبية اجلهًو
 

 

  

 

 

 

 

 

 املاكن امفرتة امتارخي املرتحش)ة(

 هور ازلين حييا

 7102أأكتوبر  72ادلؼة 
 ابتداء من

 امساػة امتاسؼة صباحا

املركز اجلهوي نلتكوًنات 

ة موالي  وامللتليات )كرب اثهًو

ارع أأمحد شويق سلامين ش

 الأظلس فاس(

 غبد امصمد حامين

 هؼمية سهل

 زهري غشيبة

 غبد احلق امواش


