املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة مراكش أسفي

إعــــــــــــــــــــــــالن
مباراة توظٌف أساتذة التعلٌم العالً مساعدٌن بمؤسسات تكوٌن األطر العلٌا
قطاع التربٌة الوطنٌة (دورة )2021
الئحة المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز اختبار العرض والمناقشة

المؤسسة :المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن لجهة مراكش آسفً
المقر/المدٌنة :آسفً
التخصص:الدراسات االسالمٌة
عدد المناصب01 :
ر .ت

رقم بطاقة التعرٌف
الوطنٌة

االسم والنسب

1

عبد العزٌز الخالنً

E181591

2

كمال أمساعد

EE28788

3

محمد الفٌاللً

PB10243

مكان اجراء االختبار
المقر الرئٌس للمركز الجهوي
لمهن التربٌة والتكوٌن لجهة
مراكش آسفً ،شارع المزدلفة
قرب ثانوٌة سحنون التأهٌلٌة
مراكش

التارٌخ

الساعة

 15شتنبر 2021

 10صباحا

 15شتنبر 2021

 11صباحا

 15شتنبر 2021

 12الزوال

* ٌعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمً للمترشحٌن المقبولٌن
*ٌتعٌن على المترشحٌن الحضور إلى مقر المركز نصف ساعة قبل موعد المقابلة مصحوبٌن ببطاقة التعرٌف الوطنٌة

املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين هجة مراكش آسفي
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املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة مراكش أسفي

إعــــــــــــــــــــــــالن
مباراة توظٌف أساتذة التعلٌم العالً مساعدٌن بمؤسسات تكوٌن األطر العلٌا
قطاع التربٌة الوطنٌة (دورة )2021
الئحة المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز اختبار العرض والمناقشة
المؤسسة :المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن لجهة مراكش آسفً
المقر/المدٌنة:قلعة السراغنة
التخصص:الدراسات االسالمٌة
عدد المناصب01 :
ر .ت

رقم بطاقة التعرٌف
الوطنٌة

االسم والنسب

1

أحمد بوسامً

JA53325

2

رضوان سبٌبة

I476462

3

ربٌع حمو

F512079

مكان اجراء االختبار
المقر الرئيس للمركز الجهوي
لمهن التربية والتكوين لجهة
مراكش آسفي ،شارع المزدلفة
قرب ثانوية سحنون التأهيلية
مراكش

التارٌخ

الساعة

 15شتنبر 2021

 13بعد الزوال

 15شتنبر 2021

 15بعد الزوال

 15شتنبر 2021

 16بعد الزوال

* ٌعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمً للمترشحٌن المقبولٌن
*ٌتعٌن على المترشحٌن الحضور إلى مقر المركز نصف ساعة قبل موعد المقابلة مصحوبٌن ببطاقة التعرٌف الوطنٌة

املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين هجة مراكش آسفي
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املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة مراكش أسفي

إعــــــــــــــــــــــــالن
مباراة توظٌف أساتذة التعلٌم العالً مساعدٌن بمؤسسات تكوٌن األطر العلٌا
قطاع التربٌة الوطنٌة (دورة )2021
الئحة المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز اختبار العرض والمناقشة

المؤسسة :المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن لجهة مراكش آسفً
المقر/المدٌنة:مراكش
التخصص:الدراسات االسالمٌة
عدد المناصب01 :
ر .ت

رقم بطاقة التعرٌف
الوطنٌة

االسم والنسب

1

عمر السلكً

E508279

2

مصطفى حدانً

E776537

3

عبد االله آٌت الهنا

E587290

مكان اجراء االختبار
المقر الرئيس للمركز الجهوي
لمهن التربية والتكوين لجهة
مراكش آسفي ،شارع المزدلفة
قرب ثانوية سحنون التأهيلية
مراكش

الساعة

التارٌخ
 16شتنبر 2021

 10صباحا

 16شتنبر 2021

 11صباحا

 16شتنبر 2021

 12زواال

* ٌعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمً للمترشحٌن المقبولٌن
*ٌتعٌن على المترشحٌن الحضور إلى مقر المركز نصف ساعة قبل موعد المقابلة مصحوبٌن ببطاقة التعرٌف الوطنٌة

املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين هجة مراكش آسفي
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املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة مراكش أسفي

إعــــــــــــــــــــــــالن
مباراة توظٌف أساتذة التعلٌم العالً مساعدٌن بمؤسسات تكوٌن األطر العلٌا
قطاع التربٌة الوطنٌة (دورة )2021
الئحة المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز اختبار العرض والمناقشة
المؤسسة :المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن لجهة مراكش آسفً
المقر/المدٌنة:الصوٌرة
التخصص:الدراسات االسالمٌة
عدد المناصب01 :
ر .ت

رقم بطاقة التعرٌف
الوطنٌة

االسم والنسب

1

مصطفى القصاب

N64649

2

عبد العزٌز اإلدرٌسً

D531737

3

عدنان مهندٌس

M407711

مكان اجراء االختبار
المقر الرئيس للمركز الجهوي
لمهن التربية والتكوين لجهة
مراكش آسفي ،شارع المزدلفة
قرب ثانوية سحنون التأهيلية
مراكش

التارٌخ

الساعة

 16شتنبر 2021

 13بعد الزوال

 16شتنبر 2021

 15بعد الزوال

 16شتنبر 2021

 16بعد الزوال

* ٌعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمً للمترشحٌن المقبولٌن
*ٌتعٌن على المترشحٌن الحضور إلى مقر المركز نصف ساعة قبل موعد المقابلة مصحوبٌن ببطاقة التعرٌف الوطنٌة

املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين هجة مراكش آسفي
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