
 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي

 

 

 املاكن الفرتة التارخي املرتحش)ة(

 محمد بطار 

  الأاكدميية مقر ابتداء من الساعة التاسعة  صباحا 2020فرباير  01السبت 

 علي ايت العدراوي

 محمد السماللي 

ة أمحزون  بوشر

ي بكار  العرب 

ن اشبع  الحسي 

 موىح ايت ملوك

 موالي رشيد الملياري

 اسنيوسف بوكس

 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشات واملرتحشني

دمييةبـالأاك الوحدة اجلهوية لالفتحاصرئيس)ة(  لشغل منصب  



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي

 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشات واملرتحشني

عادة الانتشار بـالأاكدمييةرئيس)ة(  ل منصبلشغ  مصلحة التدبري التوقعي للموارد البرشية و ا 

 املاكن الفرتة التارخي املرتحش)ة(

ي 
 إبراهيم فرقوشر

 2020فرباير  01السبت 
ابتداء من الساعة الثانية والنصف 

 بعد الزوال
 عبد الكريم الريحان  الأاكدميية مقر

 قضاوي العباشي سيدي محمد



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي

 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشات واملرتحشني

 مصلحة املشرتايت والصفقات ابلأاكدمييةرئيس)ة(  لشغل منصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املاكن الفرتة التارخي املرتحش)ة(

 أحمد أبو الهيتم

 2020فرباير  01السبت 
ابتداء من الساعة الرابعة بعد 

 الزوال
  لأاكدمييةا مقر

 أحمد العوادي

 عبد هللا واهروش



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي

 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشات واملرتحشني

 لصويرةتدبري املوارد البرشية ابملديرية ال قلميية امصلحة رئيس)ة(  لشغل منصب

 

 

 

 

 

 

 

  

 املاكن الفرتة التارخي املرتحش)ة(

 محمد صالح

  الأاكدميية مقر التاسعة  صباحا ابتداء من الساعة 2020فرباير  01السبت 

 محمد حلمي 

 عمر احميسو

 حسن صمود

 المصطفن نرصي

 محمد أكرم نسيج

 احمد العوادي

ي  الحسن ايت العمي 



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي

 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشات واملرتحشني

 مصلحة الشؤون الرتبوية والتخطيط واخلريطة املدرس ية ابملديرية ال قلميية اليوسفيةرئيس)ة(  لشغل منصب

 

 

 

 

 

 

  

 املاكن الفرتة التارخي املرتحش)ة(

 عبد المجيد الضياي

ابتداء من الساعة الثانية والنصف  2020فرباير  01السبت 

 بعد الزوال
  الأاكدميية مقر

 عبد الفتاح زروال

 موطيع ابوسعيد

 عادل يالي 

ى اسلي  مبشر



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي

 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشات واملرتحشني

 ابملديرية ال قلميية اليوسفية تدبري املوارد البرشية والشؤون ال دارية واملاليةمصلحة رئيس)ة(  لشغل منصب

 

 

 

 

 

 املاكن الفرتة التارخي املرتحش)ة(

 ناجم صابر

رابعة بعد ابتداء من الساعة ال 2020فرباير  01السبت 

 الزوال
  الأاكدميية مقر

 محمد بطار 

 عمر المرشت



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي

 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشات واملرتحشني

 تدبري املوارد البرشية ابملديرية ال قلميية احلوزمصلحة رئيس)ة(  لشغل منصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 املاكن ةالفرت  التارخي املرتحش)ة(

 عمر احميسو

  الأاكدميية مقر ابتداء من الساعة التاسعة  صباحا 2020فرباير  02الأحد 

ن واعزان  الحسي 

 نور الدين اجدي

 محمد أكرم نسيج

 عبد الجبار الخديري

 حسن صمود

 عبد الرزاق الصقلي 

ي 
 محمد سمي الغجوابن

 ناجم صابر

ي 
 رضوان الرمت 


