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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   2022  يوليوز     02  ت السب  م وذلك يو  ، والمديريات اإلقليمية التابعة لها

سني  حلان 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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   التربوي  واإلنتاج  والتنشيط ثيق ز الجهوي للتوكرئيس)ة( المرصب نم المقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب المترشحون - 1

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

بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة  أستاذ التعليم الثانوي التأهيل   1722541 حنان كنون  1  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 -المديرية اإلقليمية سال -األكاديمية الجهوية للير

بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات األكاديمية  مترصف   342944 بوشعيب الزين  2  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 الجهوية للير

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية الفداء مرس السلطان أستاذ التعليم الثانوي التأهيل   1270662 حسن ابدار 3

ن السبع الح  المحمدي المديرية  اإلعدادي أستاذ التعليم  1123699 مينة النارصي  4  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 اإلقليمية عي 

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية النوارص  ملحق تربوي  1589664 مروان   د  رحمون  5

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية الدار البيضاء انفا  أستاذ التعليم الثانوي التأهيل   56791 ازادو السعدية  6

 

بالمديرية اإلقليمية الفداء    رئيس)ة( المركز اإلقليمي لالمتحانات صب نم لقة بعالمقبولون الجتياز المقابالت المت  المترشحون - 2

   مرس السلطان

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

  عبد  1
 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية سيدي بنور مترصف   1268223 الرحيم المامونن

بوي  1052922 احمد بنطيب  2   التخطيط الير
ن
 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية الفداء مرس السلطان مستشار ف

   مترصف تربوي  1158293 حمادي ادياب  3
 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية الح  الحسنن

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية النوارص  ملحق تربوي  1589664 مروان   د  حمون  4

بوي  1308810 عبد الخالق البكري  5   التخطيط الير
بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات  مستشار فن  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 األكاديمية الجهوية للير

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 اإلقليمية موالي رشيد المديرية  مترصف   1679781 امال فارس 6

ن  7  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية الفداء مرس السلطان ملحق اقتصاد وإدارة  1269695 فضيلة تلعيني 

8   
   1367490 جهاد الحقيقر

    أستاذ التعليم االبتدان 
بية والتكوين لجهة مراكش آسقن  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 األكاديمية الجهوية للير

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية موالي رشيد  اإلعدادي أستاذ التعليم  738087 احمد رزوق  9
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 اشغال المجلس اإلداري باألكاديمية  وتتبع رئيس مصلحة التواصل صب نم المقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب  المترشحون - 3
 

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

 مترصف   342944 بوشعيب الزين  1
بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات   األكاديمية الجهوية للير

ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02
08.30 

 الدار البيضاء انفا المديرية اإلقليمية  مترصف   1592688 عبد هللا السحالوي  2
ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02

08.30 

بوي  1409099 أسية لواحدي  3   التخطيط الير
 المديرية اإلقليمية بنسليمان مستشار فن

ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02
08.30 

بية  مترصف   1582602 فؤاد عبقري  4  -المديرية اإلقليمية ميدلت-والتكوين لجهة درعة تافياللت األكاديمية الجهوية للير
ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02

08.30 

 المديرية اإلقليمية النوارص  ملحق تربوي  1589664 مروان د حمون  5
ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02

08.30 

ي  6 ن ايت العمي   مترصف تربوي  1232706 الحسي 
  
 المديرية اإلقليمية الح  الحسنن

ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02
08.30 

 ز للتعليم الثانوي التأهيل  أستاذ مي   1171545 انس فتح الدين  7
 المديرية اإلقليمية الفداء مرس السلطان

ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02
08.30 

 المديرية اإلقليمية الجديدة  مترصف تربوي  1238314 نبيل مليح   8
ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02

08.30 

 المديرية اإلقليمية المحمدية  مترصف   839938 خالد ميسيوي  9
ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02

08.30 

 أستاذ التعليم الثانوي التأهيل   1722541 حنان كنون  10
بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة  المديرية اإلقليمية  -األكاديمية الجهوية للير

 -سال
ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02

08.30 

   أستاذ التعليم الثانوي التأهيل   1545879 رشيد عفيف  11
 المديرية اإلقليمية الح  الحسنن

ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02
08.30 

 ملحق تربوي  1591806 سوفيان نايت ايكان  12
بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات   األكاديمية الجهوية للير

ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02
08.30 
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التجهيز  البناءات والمالية ورئيس مصلحة الشؤون اإلدارية وصب نم المقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب  المترشحون - 4

 بالمديرية اإلقليمية الحي الحسني   والممتلكات
 

 مقابلة توقيت ال                        تاريخ المقابلة مقر العمل  اإلطار  رقم التأجي   سم والنسب ال ا  ت ر. 

  المديرية  مترصف تربوي  1158293 حمادي ادياب  1
 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 اإلقليمية الح  الحسنن

بوي  1308810 عبد الخالق البكري  2   التخطيط الير
بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات  مستشار فن  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 األكاديمية الجهوية للير

بوي  1447968 بدر جبي   3   التخطيط الير
   مستشار فن

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية الح  الحسنن

 

 

  التجهيزالبناءات والمالية ورئيس مصلحة الشؤون اإلدارية وصب نم المقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب  المترشحون - 5

 سيدي البرنوصي  بالمديرية اإلقليمية   والممتلكات

 مقابلة توقيت ال                        تاريخ المقابلة مقر العمل  اإلطار  رقم التأجي   والنسب سم اال  ت ر. 

نوص  المديرية  اإلعدادي أستاذ التعليم  1261660 رشيد فخاري  1  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 اإلقليمية سيدي الي 

ي  2 ن نوص   مترصف  1404395 رشيد النقي   08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية سيدي الي 

   1160770 سعيد بلحميدي  3
نوص  دير مال تقنن  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 ية اإلقليمية سيدي الي 

 

 رئيس المركز اإلقليمي لمنظومة اإلعالم بالمديرية اإلقليمية سطاتصب نم المقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب  المترشحون - 6

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

  مالل خنيفرة األكاديمية الجهوية   اإلعدادي أستاذ التعليم  1118276 عزيز شكري  1
بية والتكوين لجهة بنن  -المديرية اإلقليمية أزيالل-للير

ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02
08.30 

 المديرية اإلقليمية سطات  مترصف   1179003 نور الدين أيوب  2
ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02

08.30 

 المديرية اإلقليمية سطات  مهندس رئيس   1403878 هشام مرصن  3
ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02

08.30 
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 الدار البيضاء انفا  اإلقليمية يريةة بالمديالمدرس والخريطةرئيس مصلحة التخطيط صب نمالمقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب المترشحون - 7

 مقر العمل  اإلطار  رقم التأجي   االسم والنسب  ر.ت 
توقيت                          تاريخ المقابلة

 مقابلة ال

بوي  1447968 بدر جبي   1   التخطيط الير
   مستشار فن

 المديرية اإلقليمية الح  الحسنن
يوليوز    02

2022 
ابتداء من 

 08.30الساعة 

2   
  بالعثمانن

بوي  1261290 عبد الغنن   التخطيط الير
بية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة اديمكاأل  مستشار فن  -المديرية اإلقليمية شفشاون-ية الجهوية للير

يوليوز    02
2022 

ابتداء من 
 08.30الساعة 

بوي  1240201 جمال لروز  3   التخطيط الير
 اإلقليمية الدار البيضاء انفاالمديرية  مستشار فن

يوليوز    02
2022 

ابتداء من 
 08.30الساعة 

 

 حة تدبير الموارد البشرية بالمديرية اإلقليمية الحي الحسني مصل س رئيصب نم المقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب المترشحون - 8

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

 المديرية اإلقليمية الدار البيضاء انفا  ملحق تربوي  62011 عبد الرحمان باي  1
يوليوز    02

2022 
ابتداء من 

 08.30الساعة 

 المديرية اإلقليمية الجديدة  مترصف   1592812 مريم منيب  2
يوليوز    02

2022 
ابتداء من 

 08.30الساعة 

بوي  1447968 بدر جبي   3   التخطيط الير
 مستشار فن

  
 المديرية اإلقليمية الح  الحسنن

يوليوز    02
2022 

ابتداء من 
 08.30الساعة 

بوي  1308810 عبد الخالق البكري  4   التخطيط الير
بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات  مستشار فن  األكاديمية الجهوية للير

يوليوز    02
2022 

ابتداء من 
 08.30الساعة 

اط 5  المديرية اإلقليمية النوارص  مترصف تربوي  89582 محمد شر
يوليوز    02

2022 
ابتداء من 

 08.30الساعة 

 مترصف   1548603 حسناء الهرمودي  6
  
 المديرية اإلقليمية الح  الحسنن

يوليوز    02
2022 

ابتداء من 
 08.30الساعة 

   57516 لحسن الفصاص  7
   أستاذ التعليم االبتدان 

 المديرية اإلقليمية الح  الحسنن
يوليوز    02

2022 
ابتداء من 

 08.30الساعة 

 مترصف   1592787 سهام البوش 8
 المديرية اإلقليمية النوارص 

يوليوز    02
2022 

ابتداء من 
 08.30الساعة 

9 
 سوفيان نايت ايكان 

بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات  ملحق تربوي  1591806  األكاديمية الجهوية للير
يوليوز    02

2022 
ابتداء من 

 08.30الساعة 

نوص   ممون  1592823 احمد مساعد  10  المديرية اإلقليمية سيدي الي 
يوليوز    02

2022 
ابتداء من 

 08.30الساعة 

 



 

6 

 

 

 

رئيس مصلحة تأطير المؤسسات والتوجيه بالمديرية اإلقليمية سيدي  صب نم المقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب  المترشحون - 9

 بنور 

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

 مترصف تربوي  1401259 ادريس الرادي  1
بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة األكاديمية الجهوية   المديرية اإلقليمية سيدي  -للير

 -سليمان
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

   355844 مبارك شاكر  2
 المديرية اإلقليمية سيدي بنور أستاذ التعليم االبتدان 

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

 المديرية اإلقليمية الجديدة  مترصف تربوي  737709 محمد صادق  3
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

 المديرية اإلقليمية سيدي بنور مترصف تربوي  1580767 ين غزول  دالعماد  4
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

 المديرية اإلقليمية سيدي بنور مترصف تربوي  1269761 الحبيب تدغوي  5
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

6   
 مترصف تربوي  1722756 صالح الفرياصن

 المديرية اإلقليمية سيدي بنور
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

 المديرية اإلقليمية سيدي بنور مترصف تربوي  1179252 مراد لبدين  7
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

اوي  8  مترصف تربوي  1046706 محمد عرصن
نوص    المديرية اإلقليمية سيدي الي 

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

 المديرية اإلقليمية سيدي بنور مترصف تربوي  1549953 بوشعيب بن الفالح  9
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

 مترصف  1679787 محمد األنور 10
 المديرية اإلقليمية سيدي بنور

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 
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رئيس مصلحة تأطير المؤسسات والتوجيه بالمديرية اإلقليمية عين  صب ن مالمقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب المترشحون   - 10

 السبع الحي المحمدي 

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

بوي  1544760 التهام  بن الضيف  1   التخطيط الير
 مستشار فن

 المديرية اإلقليمية سيدي بنور
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

 المديرية اإلقليمية سيدي بنور مترصف تربوي  1545233 حميد عباوي  2
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

 مترصف تربوي  1268188 رضوان منترص  3
 المديرية اإلقليمية مديونة 

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

ن السبع الح  المحمدي  اإلعدادي أستاذ التعليم  1123699 مينة النارصي  4  المديرية اإلقليمية عي 
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

  مالل خنيفرة األكاديمية  مترصف تربوي  1174063 هشام بكار 5
بية والتكوين لجهة بنن  -المديرية اإلقليمية خريبكة-الجهوية للير

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

  التوجيه  1277565 عمر البقال  الطاهري  6
ن السبع الح  المحمدي  مستشار فن  المديرية اإلقليمية عي 

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

بية وا  أستاذ التعليم الثانوي  1404540 عزيز بنجهود  7   األكاديمية الجهوية للير
 -المديرية اإلقليمية الصويرة-لتكوين لجهة مراكش آسقن

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

 المديرية اإلقليمية الجديدة  مترصف تربوي  737709 محمد صادق  8
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

   1046141 محمد فهيم  9
 المديرية اإلقليمية ابن امسيك أستاذ التعليم االبتدان 

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

10   
 مترصف  1679816 عبد الحفيظ اإلبرشر

 المديرية اإلقليمية موالي رشيد 
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 
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 رئيس)ة( مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية اإلقليمية الجديدة صب ن مالمقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب المترشحون   - 11

 مقر العمل  اإلطار  رقم التأجي   االسم والنسب  ت ر. 
تاريخ  

                        المقابلة
 مقابلة توقيت ال

 المديرية اإلقليمية سيدي بنور مترصف تربوي  1265751 عبد العزيز البطال  1
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

 مترصف تربوي  1401259 ادريس الرادي  2
بية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة األكاديمية  المديرية اإلقليمية سيدي  -الجهوية للير
 -سليمان

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

 مترصف تربوي  724924 عبد العزيز مفدال  3
 المديرية اإلقليمية سيدي بنور

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

 اإلقليمية الجديدة المديرية  مترصف تربوي  1236094 خليل البورقادي  4
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

 المديرية اإلقليمية الجديدة  مترصف تربوي  706454 عبد اللطيف بنصاليح  5
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

  التوجيه  1279930 عادل طويل   6
 المديرية اإلقليمية سيدي بنور مستشار فن

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

 ملحق اقتصاد وإدارة  1236974 ايمان فجري  7
 المديرية اإلقليمية الجديدة 

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

 مترصف تربوي  1114677 ق رشيد بورزي 8
ن السبع الح  المحمدي   المديرية اإلقليمية عي 

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

  التوجيه  1233701 نبيل التونس   9
 المديرية اإلقليمية سيدي بنور مستشار فن

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

بية والتكوين لجهة كلميم واد نون األكاديمية  ملحق تربوي  1266686 امنة فهم   10   -الجهوية للير
 -المديرية اإلقليمية سيدي افنن

يوليوز    02
2022 

ابتداء من الساعة  
08.30 

 المديرية اإلقليمية الجديدة  مترصف تربوي  1044373 عبد الفتاح زغادي  11
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 

 المديرية اإلقليمية الجديدة  ملحق اقتصاد وإدارة  1121906 سهان عطشان  12
يوليوز    02

2022 
ابتداء من الساعة  

08.30 
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  بالمديرية  والشراكة والتواصل رئيس مصلحة الشؤون القانونية صب ن مالمقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب المترشحون   - 12

 الفداء مرس السلطان اإلقليمية 
 مقابلة توقيت ال                        تاريخ المقابلة مقر العمل  اإلطار  رقم التأجي   االسم والنسب  ت ر. 

   أستاذ التعليم الثانوي  1404540 عزيز بنجهود  1
بية والتكوين لجهة مراكش آسقن  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 -المديرية اإلقليمية الصويرة-األكاديمية الجهوية للير

 المديرية اإلقليمية ابن امسيك مترصف تربوي  1238548 سمي  موفليح  2
 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02

3   
ن  ممون  9049464 نبيل خرشر  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 السبع الح  المحمدي المديرية اإلقليمية عي 

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية الجديدة  مترصف  1582600 ندير بجوري  4

ي  5 ن ايت العمي     مترصف تربوي  1232706 الحسي 
 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية الح  الحسنن

بية والتكوين لجهة درعة تافياللت  مترصف  1582602 فؤاد عبقري  6  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 -المديرية اإلقليمية ميدلت-األكاديمية الجهوية للير

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية النوارص  ملحق تربوي  1589664 مروان   د  رحمون  7

 1171545 انس فتح الدين  8
ز للتعليم   أستاذ مي 
 الثانوي التأهيل  

 المديرية اإلقليمية الفداء مرس السلطان
 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02

9   
ة لطقن  1151555 مسي 

أستاذ التعليم الثانوي  
 التأهيل  

 المديرية اإلقليمية موالي رشيد 
 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية الجديدة  مترصف تربوي  1120865 عادل الشادل   10

   1368572 رضا خالف  11
   أستاذ التعليم االبتدان 

بية والتكوين لجهة مراكش آسقن  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 -المديرية اإلقليمية شيشاوة -األكاديمية الجهوية للير

بية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات األكاديمية  ملحق تربوي  1591806 سوفيان نايت ايكان  12  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 الجهوية للير

 مترصف تربوي  1268227 محمد معان  13
  مالل خنيفرة 

بية والتكوين لجهة بنن المديرية اإلقليمية -األكاديمية الجهوية للير
 -خريبكة 

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02

ن السب اإلعدادي أستاذ التعليم  1123699 مينة النارصي  14  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 ع الح  المحمدي المديرية اإلقليمية عي 

15   
ن الشق  مترصف تربوي  63762 امال شاكر العمرانن  08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية عي 

 ممون  1592823 احمد مساعد  16
نوص    المديرية اإلقليمية سيدي الي 

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02

 08.30ابتداء من الساعة  2022يوليوز   02 المديرية اإلقليمية الفداء مرس السلطان ملحق اقتصاد وإدارة  378646 خالد يهموت  17
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   والماليةرئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية صب ن مالمقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب المترشحون   - 13
 بالمديرية اإلقليمية بنسليمان 

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

 اإلقليمية بنسليمانالمديرية  ممون  1046608 فاطمة الهاشم   1
ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02

08.30 

بوي  718214 عبد الواحد عالوي  2   التخطيط الير
 المديرية اإلقليمية موالي رشيد  مستشار فن

ابتداء من الساعة   2022يوليوز   02
08.30 

 

 

  هيزوالتج  والبناءات والماليةرئيس مصلحة الشؤون اإلدارية صب ن مالمقبولون الجتياز المقابالت المتعلقة ب المترشحون   - 14

 بالمديرية اإلقليمية سيدي بنور   والممتلكات
 مقابلة توقيت ال                        تاريخ المقابلة مقر العمل  اإلطار  رقم التأجي   االسم والنسب  ت ر. 

ي  1  المديرية اإلقليمية النوارص  مفتش المصالح المادية والمالية  61710 عز الدين الخيرصن
يوليوز    02

2022 
ابتداء من 

 08.30الساعة 

 ليمية سيدي بنور المديرية اإلق  مترصف  1592727 مصطقن حر  2
يوليوز    02

2022 
ابتداء من 

 08.30الساعة 

 


