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 1املرفق رمق 

 جدول املناصب الشاغرة

رمق 

 الرتتيب
قلميية  املصلحة الأاكدميية أأو املديرية الإ

1 

 مقر الأاكدميية

 

عادة الانتشار  مصلحة التدبري التوقعي للموارد البرشية واإ

املهين والارتقاء ابملوارد البرشيةمصلحة تدبري املسار  2  

 مصلحة املزيانية واحملاس بة 3

 مصلحة املشرتايت والصفقات 4

 مصلحة البناءات والتجهزيات والهتيئة واملمتلاكت 5

 مصلحة ادلمع الاجامتعي 6

 مصلحة الإحصاء وادلراسات 7

 مصلحة الارتقاء  بتدبري املؤسسات التعلميية 8

اجلهوية لالفتحاص ادلاخيل ـ يف حمك مصلحة ـالوحدة  9  

 املركز اجلهوي للتوجيه املدريس واملهين ـ يف حمك مصلحة ـ 10

 مصلحة التواصل وتتبع أأشغال اجمللس الإداري 11
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رمق 

 الرتتيب
قلميية  املصلحة الأاكدميية أأو املديرية الإ

1 

قلميية تطوان  املديرية الإ

 

 املوارد البرشيةمصلحة تدبري 

 مصلحة البناءات والتجهزيات واملمتلاكت 2

 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والرشاكة 3

قلميي ملنظومة الإعالم 4  املركز الإ

قلميي لالمتحاانت 5  املركز الإ

 

رمق 

 الرتتيب
قلميية  املصلحة الأاكدميية أأو املديرية الإ

1 

قلميية املضيق  املديرية الإ

 الفنيدق

 

 مصلحة الشؤون الرتبوية

 مصلحة تأأطري املؤسسات التعلميية والتوجيه 2

 مصلحة تدبري املارد البرشية 3

4 
ات مصلحة الشؤون الإدارية واملالية والبناءات والتجهزي 

 واملمتلاكت

قلميي لالمتحاانت 5  املركز الإ

 

رمق 

 الرتتيب
قلميية  املصلحة الأاكدميية أأو املديرية الإ

1 

قلميية طنجة  املديرية الإ

 أأصيال

 

 مصلحة تدبري املوارد البرشية

 مصلحة البناءات والتجهزيات واملمتلاكت 2

 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والرشاكة 3

قلميي ملنظومة الإعالم 4  املركز الإ

قلميي لالمتحاانت 5  املركز الإ

واملاليةمصلحة الشؤون الإدارية  6  
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قلميية رمق الرتتيب  املصلحة الأاكدميية أأو املديرية الإ

1 

قلميية الفحص أأجنرة  املديرية الإ

 

 مصلحة تدبري املوارد البرشية

 مصلحة التخطيط واخلريطة املدرس ية 2

 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والرشاكة 3

والتوجيهمصلحة تأأطري املؤسسات التعلميية  4  

قلميي لالمتحاانت 5  املركز الإ

 

قلميية رمق الرتتيب  املصلحة الأاكدميية أأو املديرية الإ

1 

قلميية العرائش  املديرية الإ

 

 مصلحة تدبري املوارد البرشية

 مصلحة التخطيط واخلريطة املدرس ية 2

 مصلحة الشؤون الإدارية واملالية 3

قلميي ملنظومة  4 الإعالماملركز الإ  

قلميي لالمتحاانت 5  املركز الإ

 مصلحة البناءات والتجهزيات واملمتلاكت 6

 مصلحة تأأطري املؤسسات التعلميية والتوجيه 7

 

قلميية رمق الرتتيب  املصلحة الأاكدميية أأو املديرية الإ

1 

قلميية شفشاون  املديرية الإ

 

 مصلحة البناءات والتجهزيات واملمتلاكت

التخطيط واخلريطة املدرس يةمصلحة  2  

 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والرشاكة 3

 املركز الاقلميي ملنظومة الاعالم 4

قلميي لالمتحاانت 5  املركز الإ
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قلميية م الرتتيب  املصلحة الأاكدميية أأو املديرية الإ

1 

قلميية وزان  املديرية الإ

 

 مصلحة تدبري املوارد البرشية

 مصلحة التخطيط واخلريطة املدرس ية 2

 مصلحة تأأطري املؤسسات التعلميية والتوجيه 3

 مصلحة الشؤون الرتبوية 4

قلميي لالمتحاانت 5  املركز الإ

 

قلميية رمق الرتتيب  املصلحة الأاكدميية أأو املديرية الإ

1 
قلميية احلس مية  املديرية الإ

 

 مصلحة تأأطري املؤسسات التعلميية

قلميي ملنظومة الإعالم 2  املركز الإ

قلميي لالمتحاانت 3  املركز الإ

 

 

 

 4/4ص

 

 

 

 

 

 


