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 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشني

 احلس مية -تطوان-طنجة هةجل والتكوين اجلهوية للرتبية اكدميية مبقر ال  لشغل مناصب املسؤولية  

 التابعة لها الإقلميية واملديرايت

  

 ماكن اإجراء املقابةل جراء املقابةلاإ وتوقيت اترخي  املنصب التأ جريرمق  الامس الاكمل للمرتحش ر.ت

 64225 جامل العمراين 1
مبقر أ اكدميية  املزيانية واحملاس بةمصلحة 

 هجة طنجة تطوان احلس مية

 

 2018مارس  24السبت 

ابتداء من الساعة التاسعة 

 صباحا

قلميي للمركز  الفرع الإ

اجلهوي ملهن الرتبية 

 والتكوين بتطوان

 (شارع محمد أ فيالل)

 1399930 عبد اللطيف املعطاوي 2

 1154214 هشام الفريح 3
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 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشني

 احلس مية -تطوان-طنجة هةجل والتكوين اجلهوية للرتبية اكدميية مبقر ال  لشغل مناصب املسؤولية  

 التابعة لها الإقلميية واملديرايت

  

 ماكن اإجراء املقابةل جراء املقابةلاإ وتوقيت اترخي  املنصب التأ جريرمق  الامس الاكمل للمرتحش ر.ت

 1306092 بالل بنعمر 1
 البناءات والتجهزي واملمتلاكتحة مصل

قلميية لتطوان  ابملديرية الإ

 2018مارس  24السبت 

ابتداء من الساعة التاسعة 

 صباحا

قلميي للمركز  الفرع الإ

اجلهوي ملهن الرتبية 

 والتكوين بتطوان

 (شارع محمد أ فيالل)
 1549738 عدانن بوحيىي 2
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 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشني

 احلس مية -تطوان-طنجة هةجل والتكوين اجلهوية للرتبية اكدميية مبقر ال  لشغل مناصب املسؤولية  

 التابعة لها الإقلميية واملديرايت

 ماكن اإجراء املقابةل جراء املقابةلاإ وتوقيت اترخي  املنصب التأ جريرمق  الامس الاكمل للمرتحش ر.ت

 1048616 محمد طارق حيون 1

ابملديرية  تدبري املوارد البرشيةحة مصل

قلميية    الفنيدق-للمضيقالإ

 2018مارس  24السبت 

ابتداء من الساعة التاسعة 

 صباحا

قلميي للمركز  الفرع الإ

اجلهوي ملهن الرتبية 

 والتكوين بتطوان

 (شارع محمد أ فيالل)

 1048807 أ انس الشاوين 2

 56214 عيل الرايم 3

 1306092 بالل بنعمر 4

 1400967 أ محد الصهنايج امحلشاوي 5

 1551283 صهيب همدي 6

 1154276 عصام فرايس 7

 1266232 حفيظ املايح 8

 1592812 مرمي منيب 9

 1282870 حسان الهبطي 10

 1589762 عبد هللا راييح 11

 289323 الطيب امحللييل 12

 1045601 انجب طويلب 13
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 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشني

 احلس مية -تطوان-طنجة هةجل والتكوين اجلهوية للرتبية اكدميية مبقر ال  لشغل مناصب املسؤولية  

 التابعة لها الإقلميية واملديرايت

 ماكن اإجراء املقابةل جراء املقابةلاإ وتوقيت اترخي  املنصب التأ جريرمق  الامس الاكمل للمرتحش ر.ت

  والتجهزيالبناءات حة مصل 1048458 كامل صديق 1

قلميية واملمتلاكت ابملديرية   الإ

 أ صيةل-طنجةل  

 2018مارس  24السبت 

ابتداء من الساعة التاسعة 

 صباحا

قلميي للمركز  الفرع الإ

اجلهوي ملهن الرتبية 

 والتكوين بتطوان

 (شارع محمد أ فيالل)

 1121651 رش يد الكعاب 2

 1154214 هشام الفريح 3
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 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشني

 احلس مية -تطوان-طنجة هةجل والتكوين اجلهوية للرتبية اكدميية مبقر ال  لشغل مناصب املسؤولية  

 التابعة لها الإقلميية واملديرايت

 ماكن اإجراء املقابةل جراء املقابةلاإ وتوقيت اترخي  املنصب التأ جريرمق  الامس الاكمل للمرتحش ر.ت

 56733 عبد اخلالق العواد 1

ابملديرية  الشؤون الرتبويةحة مصل

قلميية    للعرائشالإ

 2018مارس  24السبت 

ابتداء من الساعة التاسعة 

 صباحا

قلميي للمركز  الفرع الإ

اجلهوي ملهن الرتبية 

 والتكوين بتطوان

 (شارع محمد أ فيالل)

 63490 مصطفى العرباج 2

 91352 عبد هللا بقولو 3

 211460 محمد الصمدي 4

 279900 مصطفى بنجمية 5

 377770 نور ادلين كظي 6

 706830 عبد اللطيف البدوري 7

 725690 حدو مكيل 8

دريس البعل 9  739192 اإ

 740481 محمد الزبري 10

 749812 اخملتار بن عز ادلين 11

دريس العيدودي 12  1046137 اإ

 1121834 هشام الصاحلي 13

 1295099 نورادلين الشدادي 14

 89560 محمد براد 15

 1584490 محمد أ مني تويك 16

 57757 رش يد كريشة  17

 1270143 مصطفى ابن يعيش 18

 



 

 

 

 05 39 97 00 92 -05 39 97 07 37الفاكس  – 05 39 99 50 99الهاتف  5183صندوق الربيد:  .جامع أ فيالل

aref-tth@men.gov.ma 

 

 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشني

 احلس مية -تطوان-طنجة هةجل والتكوين اجلهوية للرتبية اكدميية مبقر ال  لشغل مناصب املسؤولية  

 التابعة لها الإقلميية واملديرايت

 ماكن اإجراء املقابةل جراء املقابةلاإ وتوقيت اترخي  املنصب التأ جريرمق  الامس الاكمل للمرتحش ر.ت

 1119678 مصطفى الفش تايل 1

قلميي لالمتحاانت  ابملديرية املركز الإ

قلميية   للعرائشالإ

 2018مارس  24السبت 

ابتداء من الساعة التاسعة 

 صباحا

قلميي للمركز  الفرع الإ

اجلهوي ملهن الرتبية 

 والتكوين بتطوان

 (شارع محمد أ فيالل)

 1121834 هشام الصاحلي 2

 1238226 خليل اللواح 3

 770740 عبد اللطيف القريش 4
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 اجلدوةل الزمنية للمقابالت الانتقائية مع املرتحشني

 احلس مية -تطوان-طنجة هةجل والتكوين اجلهوية للرتبية اكدميية مبقر ال  لشغل مناصب املسؤولية  

 التابعة لها الإقلميية واملديرايت

  

 ماكن اإجراء املقابةل جراء املقابةلاإ وتوقيت اترخي  املنصب التأ جريرمق  الامس الاكمل للمرتحش ر.ت

 64581 عبد الرزاق التايق 1

 ابملديرية مصلحة تدبري املوارد البرشية

قلميية   شفشاونل الإ

 2018مارس  24السبت 

ابتداء من الساعة التاسعة 

 صباحا

قلميي للمركز  الفرع الإ

اجلهوي ملهن الرتبية 

 والتكوين بتطوان

 (شارع محمد أ فيالل)

 208833 نور ادلين الزرتييت 2

 744449 عبد احلفيظ ادلامشي 3

 1174819 الفضيول هشام 4

 1045601 انجب طويلب 5

 


