
اكمل نومرتحشت,ر راء امللابةلاملنصبرمق امتأ جري(ة)الإمس ام ج راء امللابةلاترخي وثوكِت اإ ج ماكن اإ

1237373عبد امرحمي هارويش1

1581936ٌسري امربامهي2

1409016أ محد أ زراري3

1239351هشام امصاميق4

1154195هبِل احلرضايت5

1173766أ هوار امهرسال6

ة   (ة)رئُس كوميي مالمتحاانت ابملدًٍر املركز الإ

كوميَة بتاوانت الإ

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امتاسعة 

صباحا

دوةل امزمنَة نوملابالت الاهتلائَة مع املرتحشات واملرتحشني  اجل

ة نورتبَة وامتكوٍن جلهة فاس َة اجلهًو مكناس-مشغل مناصب املسؤومَة مبلر الااكدمي

كوميَة امتابعة مها دٍرايت الإ وامل

نات  املركز اجلهوي نوتكًو

شارع أ محد )واملوتلِات بفاس 

ة  شويق ال طوس كرب اثهًو

(مولي سوامين

 مكنـاس -فاس األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة



اكمل نومرتحشت,ر راء امللابةلاملنصبرمق امتأ جري(ة)الإمس ام ج راء امللابةلاترخي وثوكِت اإ ج ماكن اإ

دوةل امزمنَة نوملابالت الاهتلائَة مع املرتحشات واملرتحشني  اجل

ة نورتبَة وامتكوٍن جلهة فاس َة اجلهًو مكناس-مشغل مناصب املسؤومَة مبلر الااكدمي

كوميَة امتابعة مها دٍرايت الإ وامل

 مكنـاس -فاس األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة

1048780مصطفى حتاف1

1592721هبِةل دًوري2

1049224كرمي شكري3

1125084احلسني كرميي4

1582477زهري موز5

كن6 383022حلسن اإ

1049211محمد بدراوي7

اوي8 1119495عبدهللا درك

1405702جواد امرايم9

1239058محَد كٍرر10

1586529محمد حنني11

رض اجلَاليل12 1550164ال خ

1119611رش َد امَوسفي13

1118613أ محد عرعار14

1114303امسهيل اجلوويب15

نت16 انًر 1118396شكري اإ

1113459محمد امفريح حمتال17

نات  املركز اجلهوي نوتكًو

شارع أ محد )واملوتلِات بفاس 

ة  شويق ال طوس كرب اثهًو

(مولي سوامين

مصوحة ثأ طري املؤسسات امتعوميَة وامتوجِه   (ة)رئُس

كوميَة بصفرو ة الإ ابملدًٍر

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امتاسعة 

صباحا

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امثاهَة بعد 

امزوال



اكمل نومرتحشت,ر راء امللابةلاملنصبرمق امتأ جري(ة)الإمس ام ج راء امللابةلاترخي وثوكِت اإ ج ماكن اإ

دوةل امزمنَة نوملابالت الاهتلائَة مع املرتحشات واملرتحشني  اجل

ة نورتبَة وامتكوٍن جلهة فاس َة اجلهًو مكناس-مشغل مناصب املسؤومَة مبلر الااكدمي

كوميَة امتابعة مها دٍرايت الإ وامل

 مكنـاس -فاس األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة

720938محمد امَعكويب1

1159293اسامعَل امَعكويب2

1237274هشام حومي3

398335محمد اموزاين امشاهدي4

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امثاهَة بعد 

امزوال

نات  املركز اجلهوي نوتكًو

شارع أ محد )واملوتلِات بفاس 

ة  شويق ال طوس كرب اثهًو

(مولي سوامين

كوميَة بتازة (ة)رئُس ة الإ ة ابملدًٍر مصوحة امشؤون امرتبًو



اكمل نومرتحشت,ر راء امللابةلاملنصبرمق امتأ جري(ة)الإمس ام ج راء امللابةلاترخي وثوكِت اإ ج ماكن اإ

دوةل امزمنَة نوملابالت الاهتلائَة مع املرتحشات واملرتحشني  اجل

ة نورتبَة وامتكوٍن جلهة فاس َة اجلهًو مكناس-مشغل مناصب املسؤومَة مبلر الااكدمي

كوميَة امتابعة مها دٍرايت الإ وامل

 مكنـاس -فاس األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة

720938محمد امَعكويب1

1124224محمد راش َدي2

براهمي بن س َدي3 1548645اإ

1158705امصدًلي محمد ثوفِق4

مصوحة امبناءات وامتجهزيات واههتَئة  (ة)رئُس

َة هجة فاس  مكناس- واملمتواكت مبلر أ اكدمي

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امتاسعة 

صباحا

نات  املركز اجلهوي نوتكًو

شارع أ محد )واملوتلِات بفاس 

ة  شويق ال طوس كرب اثهًو

(مولي سوامين



اكمل نومرتحشت,ر راء امللابةلاملنصبرمق امتأ جري(ة)الإمس ام ج راء امللابةلاترخي وثوكِت اإ ج ماكن اإ

دوةل امزمنَة نوملابالت الاهتلائَة مع املرتحشات واملرتحشني  اجل

ة نورتبَة وامتكوٍن جلهة فاس َة اجلهًو مكناس-مشغل مناصب املسؤومَة مبلر الااكدمي

كوميَة امتابعة مها دٍرايت الإ وامل

 مكنـاس -فاس األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة

1122938حلسن احلَاين1

398854محمد جساع2

317863عبدامسالم راييح3

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امثاهَة بعد 

امزوال

نات  املركز اجلهوي نوتكًو

شارع أ محد )واملوتلِات بفاس 

ة  شويق ال طوس كرب اثهًو

(مولي سوامين

امَة وامبناءات  (ة)رئُس ة وامل مصوحة امشؤون الإداًر

فران كوميَة ابإ ة الإ وامتجهزيات واملمتواكت ابملدًٍر



اكمل نومرتحشت,ر راء امللابةلاملنصبرمق امتأ جري(ة)الإمس ام ج راء امللابةلاترخي وثوكِت اإ ج ماكن اإ

دوةل امزمنَة نوملابالت الاهتلائَة مع املرتحشات واملرتحشني  اجل

ة نورتبَة وامتكوٍن جلهة فاس َة اجلهًو مكناس-مشغل مناصب املسؤومَة مبلر الااكدمي

كوميَة امتابعة مها دٍرايت الإ وامل

 مكنـاس -فاس األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة

92208مصطفى جحايج1

رض اجلَاليل2 1550164ال خ

1047647محمد كنوين3

نات  املركز اجلهوي نوتكًو

شارع أ محد )واملوتلِات بفاس 

ة  شويق ال طوس كرب اثهًو

(مولي سوامين

كوميَة   (ة)رئُس ة الإ مصوحة ثدبري املوارد امبرشًة ابملدًٍر

بتاوانت

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امثاهَة بعد 

امزوال



اكمل نومرتحشت,ر راء امللابةلاملنصبرمق امتأ جري(ة)الإمس ام ج راء امللابةلاترخي وثوكِت اإ ج ماكن اإ

دوةل امزمنَة نوملابالت الاهتلائَة مع املرتحشات واملرتحشني  اجل

ة نورتبَة وامتكوٍن جلهة فاس َة اجلهًو مكناس-مشغل مناصب املسؤومَة مبلر الااكدمي

كوميَة امتابعة مها دٍرايت الإ وامل

 مكنـاس -فاس األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة

788756عبداحلفِظ بندحو1

كن2 383022حلسن اإ

1174596مصطفى امهبطي3

زال محر4 1177526عبدامعٍز

1237373عبد امرحمي هارويش5

1114272فوزًة دمراوي6

118211مصطفى بنصغرون7

نات  املركز اجلهوي نوتكًو

شارع أ محد )واملوتلِات بفاس 

ة  شويق ال طوس كرب اثهًو

(مولي سوامين

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امتاسعة 

صباحا

كوميَة  (ة)رئُس ة الإ ة ابملدًٍر مصوحة  امشؤون امرتبًو

ببوملان



اكمل نومرتحشت,ر راء امللابةلاملنصبرمق امتأ جري(ة)الإمس ام ج راء امللابةلاترخي وثوكِت اإ ج ماكن اإ

دوةل امزمنَة نوملابالت الاهتلائَة مع املرتحشات واملرتحشني  اجل

ة نورتبَة وامتكوٍن جلهة فاس َة اجلهًو مكناس-مشغل مناصب املسؤومَة مبلر الااكدمي

كوميَة امتابعة مها دٍرايت الإ وامل

 مكنـاس -فاس األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة

1581620زكرايء ٍزوع1

1154195هبِل احلرضايت2

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امتاسعة 

صباحا

نات  املركز اجلهوي نوتكًو

شارع أ محد )واملوتلِات بفاس 

ة  شويق ال طوس كرب اثهًو

(مولي سوامين

ة   (ة)رئُس طة املدرس َة ابملدًٍر ًر مصوحة امتخطَط واخل

كوميَة بتاوانت الإ



اكمل نومرتحشت,ر راء امللابةلاملنصبرمق امتأ جري(ة)الإمس ام ج راء امللابةلاترخي وثوكِت اإ ج ماكن اإ

دوةل امزمنَة نوملابالت الاهتلائَة مع املرتحشات واملرتحشني  اجل

ة نورتبَة وامتكوٍن جلهة فاس َة اجلهًو مكناس-مشغل مناصب املسؤومَة مبلر الااكدمي

كوميَة امتابعة مها دٍرايت الإ وامل

 مكنـاس -فاس األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة

398854محمد جساع1

61518محمد حساٍن2

1158705امصدًلي محمد ثوفِق3

1263679محمد عوَوو4

270230مسري اتضا5

1234695عبدامرحامن بركة6

1266759جواد امفش تايل مفكر7

َة هجة  (ة)رئُس ة مالفتحاص مبلر أ اكدمي اموحدة اجلهًو

مكناس- فاس 

نات  املركز اجلهوي نوتكًو

شارع أ محد )واملوتلِات بفاس 

ة  شويق ال طوس كرب اثهًو

(مولي سوامين

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امتاسعة 

صباحا



اكمل نومرتحشت,ر راء امللابةلاملنصبرمق امتأ جري(ة)الإمس ام ج راء امللابةلاترخي وثوكِت اإ ج ماكن اإ

دوةل امزمنَة نوملابالت الاهتلائَة مع املرتحشات واملرتحشني  اجل

ة نورتبَة وامتكوٍن جلهة فاس َة اجلهًو مكناس-مشغل مناصب املسؤومَة مبلر الااكدمي

كوميَة امتابعة مها دٍرايت الإ وامل

 مكنـاس -فاس األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة

774338عبد امعٍزز اس بائس1

1582477زهري موز2

1179426املصطفى خمى3

1265921محمد امهشمي4

1586529محمد حنني5

رض اجلَاليل6 1550164ال خ

نت7 انًر 1118396شكري اإ

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امتاسعة 

صباحا

نات  املركز اجلهوي نوتكًو

شارع أ محد )واملوتلِات بفاس 

ة  شويق ال طوس كرب اثهًو

(مولي سوامين

مصوحة ثأ طري املؤسسات امتعوميَة  (ة)رئُس

فران كوميَة ابإ ة الإ وامتوجِه ابملدًٍر



اكمل نومرتحشت,ر راء امللابةلاملنصبرمق امتأ جري(ة)الإمس ام ج راء امللابةلاترخي وثوكِت اإ ج ماكن اإ

دوةل امزمنَة نوملابالت الاهتلائَة مع املرتحشات واملرتحشني  اجل

ة نورتبَة وامتكوٍن جلهة فاس َة اجلهًو مكناس-مشغل مناصب املسؤومَة مبلر الااكدمي

كوميَة امتابعة مها دٍرايت الإ وامل

 مكنـاس -فاس األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة

60079حلسن ملغاري1

1048780مصطفى حتاف2

1045087محمد بن ًوسف3

740481محمد امزبري4

1582477زهري موز5

59445حسن خروش6

1264644أ محد بسادات7

1586529محمد حنني8

رض اجلَاليل9 1550164ال خ

1043591عٍزز أ ختار10

نت11 انًر 1118396شكري اإ

1176585خادل موهوين12

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امتاسعة 

صباحا

نات  املركز اجلهوي نوتكًو

شارع أ محد )واملوتلِات بفاس 

ة  شويق ال طوس كرب اثهًو

(مولي سوامين

مصوحة ثأ طري املؤسسات امتعوميَة وامتوجِه  (ة)رئُس

كوميَة ابحلاجب ة الإ ابملدًٍر



اكمل نومرتحشت,ر راء امللابةلاملنصبرمق امتأ جري(ة)الإمس ام ج راء امللابةلاترخي وثوكِت اإ ج ماكن اإ

دوةل امزمنَة نوملابالت الاهتلائَة مع املرتحشات واملرتحشني  اجل

ة نورتبَة وامتكوٍن جلهة فاس َة اجلهًو مكناس-مشغل مناصب املسؤومَة مبلر الااكدمي

كوميَة امتابعة مها دٍرايت الإ وامل

 مكنـاس -فاس األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة

1049224كرمي شكري1

59445حسن خروش2

208836محمد بن ابراهمي3

744443محَد امتازي4

62876املامون املريش5

1052856عبدامسالم اخلراز6

1586529محمد حنني7

1050801املَوود امغايل8

1153296عبدامفتاح امكومايش9

ة نوموعفني مبلر  (ة)رئُس مصوحة ثدبري اموضعَات الإداًر

َة هجة فاس  مكناس- أ اكدمي

 2018 أ كتوبر 27امسبت 

ابتداء من امساعة امتاسعة 

صباحا

نات  املركز اجلهوي نوتكًو

شارع أ محد )واملوتلِات بفاس 

ة  شويق ال طوس كرب اثهًو

(مولي سوامين


