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 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات       

 

   إعالن
 

 

ولين  رشحين المقبتالمو   الئحة المترشحاتسطات عن    تعلن األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء       

الخاصة المقابالت  المصالح    إلجراء  رؤساء  الجهوباألكابمناصب  للتربية  ديمية  لجهة  ية  سطات  والتكوين  البيضاء  الدار 

صباحا بمقر األكاديمية  والنصف    الثامنةء من  ادتبا  2021  اكتوبر  09  السبت  موذلك يو   ،والمديريات اإلقليمية التابعة لها

سني  لحان الحي اي عبد الرحمالجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ، ملتقى شارع ابن سينا وشارع سيد

ويعتبر   هذا  ؛  البيضاء  اإلهالدار  بذا  لجميععالن  استدعاء  والمترشحين  مثابة  باللوائح    المترشحات  أسماؤهم  الواردة 

 المرفقة . 
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الدعم االجتماعي                                        مصلحة رئيس)ة( منصب المقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة بن المترشحوالمترشحات و

 باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات

 مقابلة توقيت ال                        تاريخ المقابلة مقر العمل  رقم التأجير  االسم والنسب ر.ت 

1   
 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية بمديونة  988245 عبد المنعم   حرات 

   1173569 شهيم   يونس  2
 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية الح  الحسن 

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية النواص  1589664 دحمون مروان  3

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية عي   السبع الح  المحمدي  56736 المصطف  عماد  4

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية موالي رشيد  93181 رشيد ايدار  5

6 
 نايت ايكان سوفيان 

1591806 

بية والتكوين لجهة الدار   األكاديمية الجهوية للت 

 سطات -البيضاء

 08.30تداء من الساعة با 2021  اكتوبر 09

   1123868 إلهام حومي    7
 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية الح  الحسن 

شيد  363854 محمد دادس  8  08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية لتر

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية مديونة  1235478 عزيز لفروجر   9

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية لبنسليمان 1174708 جمال جواد 10

   1592773 منت  الصغت   11
 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية الح  الحسن 
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الشؤون التربوية                                        مصلحة رئيس)ة( منصب لمتعلقة بالت اجتياز المقابالمقبولون الن المترشحوالمترشحات و

 بالمديرية اإلقليمية الفداء مرس السلطان

 مقابلة توقيت ال                        تاريخ المقابلة مقر العمل  رقم التأجير  االسم والنسب ر.ت 

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية عي   السبع الح  المحمدي  1113841 محمد كيتاوي  1

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية مديونة  1309061 أحمد فتح   2

  عبداالله  3
 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية سطات  706793 مونسيف 

نوص   1238560 سناء محسن  4  08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية سيدي التر

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية عي   السبع الح  المحمدي  1046821 سعيد الراوي  5

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية الفداء مرس السلطان  1052922 بنطيب أحمد  6

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية عي   السبع الح  المحمدي  1123699 مينة الناصي  7

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية مديونة  1235478 عزيز لفروجر   8

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية موالي رشيد  1679781 فارس أمال  9

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية النواص  749701 موىس   بوعروى  10

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية للنواص  59080 حيون محمد  11
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الشؤون اإلدارية والمالية والبناءات والتجهيز  مصلحة رئيس)ة( منصب ن الجتياز المقابالت المتعلقة ب بولوالمق ن المترشحوالمترشحات و

 بالمديرية اإلقليمية سيدي البرنوصي  والممتلكات 
 مقابلة توقيت ال                        تاريخ المقابلة مقر العمل  رقم التأجير  االسم والنسب ر.ت 

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية لسيدي بنور  1403871 لبعيوي عبدالحق  1

نوص   1160770 بلحميدي سعيد  2  08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية سيدي التر

 

 

 البناءات والتجهيز والممتلكات   مصلحة رئيس)ة( منصب قبولون الجتياز المقابالت المتعلقة بمالن المترشحو المترشحات و

 بالمديرية اإلقليمية موالي رشيد  
 مقابلة التوقيت                          تاريخ المقابلة مقر العمل  رقم التأجير  االسم والنسب .ت ر

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية موالي رشيد  1548633 أيتوشان عبد الحق  1

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية موالي رشيد  93181 رشيد ايدار  2
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الشؤون اإلدارية والمالية والبناءات والتجهيز  مصلحة رئيس)ة( منصب ن الجتياز المقابالت المتعلقة ب بولوالمق ن المترشحوالمترشحات و

 بالمديرية اإلقليمية ابن امسيك  والممتلكات 
 مقابلة توقيت ال                        تاريخ المقابلة مقر العمل  رقم التأجير  االسم والنسب ر.ت 

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية سيدي بنور  1118972 سلمان محمد  1

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية ابن امسيك  92905 التهام  الطام  2

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية ابن امسيك  92898 ادريس لمريبط  3

 

 

 الشؤون اإلدارية والمالية  مصلحة رئيس)ة( منصب قبولون الجتياز المقابالت المتعلقة بمالن المترشحو المترشحات و

 بالمديرية اإلقليمية موالي رشيد
 مقابلة التوقيت                          تاريخ المقابلة مقر العمل  رقم التأجير  االسم والنسب .ت ر

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 اإلقليمية لسيدي بنور المديرية  1403871 لبعيوي عبدالحق  1

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية لمقاطعات ابن امسيك 270338 ابوفالح عبدالمجيد  2
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تدبير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية  مصلحة رئيس)ة( منصب لمتعلقة بالت اجتياز المقابالمقبولون الن المترشحوالمترشحات و

 بالمديرية اإلقليمية بنسليمان   والمالية
 مقابلة توقيت ال                        تاريخ المقابلة مقر العمل  رقم التأجير  االسم والنسب ر.ت 

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 اإلقليمية ميدلت المديرية  1234324 عبد الحميد أمالل  1

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية القنيطرة  1267479 محمد جناي  2

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية بنسليمان  1051845 نصيح عبد الفتا ح  3

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية لبنسليمان 1679795 محمد القاسم   4

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية بنسليمان  1046608 فاطمة   الهاشم   5

 

البناءات والتجهيز والممتلكات                                      مصلحة رئيس)ة( منصب قبولون الجتياز المقابالت المتعلقة بمالن المترشحو المترشحات و

 بالمديرية اإلقليمية الجديدة
 مقابلة التوقيت                          تاريخ المقابلة مقر العمل  رقم التأجير  االسم والنسب ر.ت 

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 مديرية الشؤون القانونية والمنازعات الرباط  1266162 بوشعيب الخليل   1

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية سيدي بنور  1118972 سلمان محمد  2
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تدبير الموارد البشرية                                       مصلحة رئيس)ة( منصب لمتعلقة بالت اجتياز المقابالمقبولون الن المترشحوالمترشحات و

 بالمديرية اإلقليمية الحي الحسني 
 مقابلة توقيت ال                        تاريخ المقابلة مقر العمل  رقم التأجير  االسم والنسب ر.ت 

نوص  المديرية  1592823 أحمد مساعد  1  08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 اإلقليمية سيدي التر

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية القنيطرة  1267479 محمد جناي  2

   1447968 جبيد بدر  3
 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية الح  الحسن 

شيد  57252 محمد الحونية  4  08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية لتر

5   
شيد  1408953 عمرو الحرىس   08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية لتر

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية موالي رشيد  1679781 فارس أمال  6

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية النواص  749701 موىس   بوعروى  7
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الشؤون التربوية                                       مصلحة رئيس)ة( منصب لمتعلقة بالت اجتياز المقابالمقبولون الن المترشحوالمترشحات و

 بالمديرية اإلقليمية برشيد 
 مقابلة توقيت ال                        تاريخ المقابلة مقر العمل  رقم التأجير  االسم والنسب ر.ت 

شيد  57609 هشام زيزان  1  08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية لتر

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية النواص  749701 موىس   بوعروى  2

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية للنواص  59080 حيون محمد  3

شيد  91783 أحمد مصاد  4  08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية لتر

شيد  392245 احمد مستطيع  5  08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية لتر

 

الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة  مصلحة رئيس)ة( منصب لمتعلقة بالت اجتياز المقابالمقبولون الن المترشحوالمترشحات و

 بالمديرية اإلقليمية النواصر   المدرسية 
 مقابلة توقيت ال                        تاريخ المقابلة مقر العمل  رقم التأجير  االسم والنسب ر.ت 

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية للنواص  1589664 دحمون مروان  1

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية للنواص  1409607 أمزيل عبد الحق  2

 08.30ابتداء من الساعة  2021  اكتوبر 09 المديرية اإلقليمية للنواص  1180834 سفيان السمام   3

 


