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 اجلدوةل امزمنية نوملابالت الاهتلائية مع املرتحشني مضغل مناظب املسؤومية

 احلس مية واملديرايت الإكوميية امتابعة مها-تطوان-ابل اكدميية اجلهوية نورتبية وامتكوين جلهة طنجة

      
جراء   احلس مية-تطوان-امللابالت: ملر ال اكدميية اجلهوية نورتبية وامتكوين جلهة طنجةملر اإ

      
 احلس مية بضأ ن فتح ابب امرتص يح مضغل مناظب املسؤومية-تطوان-بناء عىل كرار ملدير ال اكدميية اجلهوية نورتبية وامتكوين جلهة طنجة

 1212أ كتوبر  12هـ، املوافق مـ 2334ربيع ال ول  12بتارخي  34/12رمق  

      

 امس ووسب املرتحش ملر املنعب منعب امتباري رت
 اترخي اإجراء

 امللابالت
 فرتة اإجراء امللابالت

1 
رئيس)ة( معوحة امضؤون الإدارية واملامية وامبناءات 

 وامتجهزيات واملمتواكت
 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 اجلياليل اخملتاري أ جنرة-مديرية امفحط

2 
معوحة امضؤون الإدارية واملامية وامبناءات  رئيس)ة(

 وامتجهزيات واملمتواكت
 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 مسري برهون أ جنرة-مديرية امفحط

3 
رئيس)ة( معوحة امضؤون الإدارية واملامية وامبناءات 

 وامتجهزيات واملمتواكت
 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 فؤاد أ حريش  أ جنرة-مديرية امفحط

4 
رئيس)ة( معوحة امضؤون الإدارية واملامية وامبناءات 

 وامتجهزيات واملمتواكت
 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 فوزي أ صن أ جنرة-مديرية امفحط

5 
رئيس)ة( معوحة امضؤون الإدارية واملامية وامبناءات 

 وامتجهزيات واملمتواكت
 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 محمد ورشار أ جنرة-مديرية امفحط

6 
رئيس)ة( معوحة امضؤون الإدارية واملامية وامبناءات 

 وامتجهزيات واملمتواكت
 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 زكرايء امهيالين مديرية وزان

7 
رئيس)ة( معوحة امضؤون الإدارية واملامية وامبناءات 

 وامتجهزيات واملمتواكت
 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 حسن أ وطامب مديرية وزان

8 
معوحة امضؤون الإدارية واملامية وامبناءات  رئيس)ة(

 وامتجهزيات واملمتواكت
 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 محمد ورشار مديرية وزان

9 
رئيس)ة( معوحة امضؤون الإدارية واملامية وامبناءات 

 وامتجهزيات واملمتواكت
 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 املعطفى غميورة مديرية وزان

10 
امضؤون الإدارية واملامية وامبناءات رئيس)ة( معوحة 

 وامتجهزيات واملمتواكت
 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 عبد امعزيز اموسطاين  مديرية وزان

 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 عبد امفتاح هيرش مديرية صفضاون رئيس)ة( معوحة امضؤون امرتبوية 11

دريس امرادي مديرية صفضاون رئيس)ة( معوحة امضؤون امرتبوية 12  امتاسعة ظباحا 2021.12.25 اإ



 

 كسم تدبري املوارد امبرشية

  9350099180/9350099093                                           [2] 3815ص.ب   -صارع محمد جحاج-جامع أ فيالل                                     

 امس ووسب املرتحش ملر املنعب منعب امتباري رت
 اترخي اإجراء

 امللابالت
 فرتة اإجراء امللابالت

 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 عالء امعضريي مديرية صفضاون رئيس)ة( معوحة امضؤون امرتبوية 13

 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 خدجية فالح صفضاونمديرية  رئيس)ة( معوحة امضؤون امرتبوية 14

 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 خادل امغزواين مديرية صفضاون رئيس)ة( معوحة امضؤون امرتبوية 15

 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 عادل بمننعور مديرية صفضاون رئيس)ة( معوحة امضؤون امرتبوية 16

 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 عبد امسالم اهمتدييت صفضاون مديرية رئيس)ة( معوحة امضؤون امرتبوية 17

 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 حسن ادريوش مديرية وزان رئيس)ة( معوحة امضؤون امرتبوية 18

سامعيل يفوح امعمراين مديرية وزان رئيس)ة( معوحة امضؤون امرتبوية 19  امتاسعة ظباحا 2021.12.25 اإ

 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 يووس حودار مديرية وزان امرتبويةرئيس)ة( معوحة امضؤون  20

 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 جنوى امبلايل مديرية وزان رئيس)ة( معوحة امضؤون امرتبوية 21

دريس امرادي مديرية وزان رئيس)ة( معوحة امضؤون امرتبوية 22  امتاسعة ظباحا 2021.12.25 اإ

 امتاسعة ظباحا 2021.12.25 عالء امعضريي مديرية وزان امرتبويةرئيس)ة( معوحة امضؤون  23

 

 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء نومعنيني ابل مر.

 امواثئق املدىل هبا.عىل املرتحشني)ات( احلضور هعف ساعة عىل ال كل كبل موعد امللابةل معحوبني بنسخة من موف ترص يحهم متضمنا امضواهد و 
 


