
 
 

 

 كعم جذبير املىاسد الجششيت -ألاكادًميت الجهىيت للتربيت والخكىيً لجهت الششق بىجذة  
ذ الالكترووي   aref.oriental@men.gov.ma    :0536685018        :0536 68 91 94: البًر

 

 

 ئعالن

هديجت الاهخلاء ألاولي لىائح حعلً ألاكادًميت ئلى علم كافت املترشحاث واملترشحين الىاسدة أظماؤهم ب

لشغل مىطب مذًش  بمإظعاث الخعليم الثاهىي املىخميت لألكادًميت الجهىيت للتربيت  0202لعىت 

ماسط  20بخاسيخ:  13x20والخكىيً لجهت الششق، أن ملابالث املىطىص عليها باملزكشة الىصاسيت عذد: 

 وفم الجذولت الضمىيت الخاليت:  Microsoft Teamsظدخم عً بعذ باظخعمال مىطت  0202

 جىكيذ امللابلت جاسيخ امللابلت املترشح )ة( املذًشيت املللىةت إظعت املللىةتامل العلك س.ث

1 

 الخاهيلي

 الىاضىس  الثاهىيت الخأهيليت حعان بً ثابذ
 14H00 04/06/2020 جمال فىيش

 14H30 04/06/2020 محمذ الذسويش 2

3 
 بشكان الثاهىيت الخأهيليت ابً بلىطت

 15H00 04/06/2020 عشتي عثذاللادس

 15H30 04/06/2020 جمال فىيش 4

5 
 بشكان الثاهىيت الخأهيليت خالذ بً الىليذ

 16H00 04/06/2020 عشتي عثذاللادس

 16H30 04/06/2020 عثذ هللا ظشحاوي 6

 17H00 04/06/2020 محمذ الغىةاش جشظيف الثاهىيت الخأهيليت الحعً الذاخل 7

1 

 إلاعذادي

 جاوسيشث إلاعذادًت مىالي الحعً الثاهىيت

 14H00 05/06/2020 املطلفى حشان

 14H30 05/06/2020 فإاد كيري  2

 15H00 05/06/2020 خليذ اللشلي 3

 15H30 05/06/2020 صييب عثى جشادة الثاهىيت إلاعذادًت الحاج الشيخ بً احمذ 4

 16H00 05/06/2020 أحمذ الشكىحي جشظيف الثاهىيت إلاعذادًت إلادسيس ي 5

 10H00 06/06/2020 اظلماوي عثذ الحم الىاضىس  0الثاهىيت إلاعذادًت عالل الفاس ي 6

7 

 وجذة اهكاد الثاهىيت إلاعذادًت أتي رس الغفاسي 

 10H30 06/06/2020 غماسي مطلفى

 11H00 06/06/2020 شخىاوي ميمىن  8

 11H30 06/06/2020 بىلعاص حاجي 9

 12H00 06/06/2020 بىداليمحمذ  10

 12H30 06/06/2020 اظلماوي عثذ الحم 11

ذ إلالكترووي : أعاله،  أظماؤهم الىاسدةوعليه، ًخعين على العيذة والعادة  مىافاة ألاكادًميت عبر البًر

ISN062020@gmail.com بــ: 0202ًىهيى  20، في أجل أكطاه مخم ًىم الثالثاء 

 ؛وسخت مً بلاكت الخعشيف الىطىيت -

 ؛ههج العيرة الزاجيت -

ضفحاث خاص بكل مىطب مً املىاضب التي جم اهخلاء  6ئلى  0مششوع جشةىي مخخطش مً  -

 .بها )ة(املترشح

 أظماؤهم العيذة والعادة الىاسدةظيخم سةط الاجطال بو ، عخبر هزا إلاعالن بمثابت اظخذعاءيو هزا 

 .Microsoft Teamsأعاله كثل مىعذ امللابلت لخجشيب الاجطال عبر  مىطت 
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