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:اللغة العربٌة وآدابها
عدد المناصب01 :
ر .ت

رقم بطاقة التعرٌف
الوطنٌة

االسم والنسب

1

رضوان كعٌة

E793357

2

محمد جمالً

P123349

3

رحال البرطٌع

Y73636

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:الصوٌرة
التخصص:اللغة العربٌة وآدابها
عدد المناصب01 :
ر .ت

رقم بطاقة التعرٌف
الوطنٌة

االسم والنسب

1

سالمة الراجً

EE120796

2

عبد الرزاق المصباحً

H451393

3

حسن كبوس

N72276

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:قلعة السراغنة
التخصص:اللغة العربٌة وآدابها
عدد المناصب01 :
ر .ت

رقم بطاقة التعرٌف
الوطنٌة

االسم والنسب

1

عبد الحكٌم المرابط

PB88335

2

عبد الم نعم بوزضٌك

E513206

3

مثال الزٌادي

H257873

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
شارع املزدلفة قرب اثنوية حسنون– مراكش  /الهاتف  / 05 24 290192 :الفاكس05 24 2902 94 :

مراكش فً  07شتنبر 2021

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:اللغة العربٌة وآدابها
عدد المناصب01 :
ر .ت

رقم بطاقة التعرٌف
الوطنٌة

االسم والنسب

1

العربً قندٌل

Q232695

2

عبد اللطٌف السخٌري

EA59342

3

محمد عٌنو

E175630

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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