
 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 

 قسم( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

1 
 البشرية املوارد تدبير  قسم املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 1 838419 الساهل طالع

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 1 1159124 الحسن اليازيدي

 

  



 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 

 قسم( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

2 
 إلاعلم ملنظومة الجهوي  املركز  املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 4 1278708 رحالبطارق 

 

  



 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 

 قسم( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

3 
 املدرسية والخريطة التخطيط قسم املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 4 342789 عبد املجيد شغموم

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 4 346626 جنبدر عبد الوهاب

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 4 344079 محمد رمضاني

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 4 1176610 الهروتي توفيق

 

  



 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 

 قسم( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

4 
 واملالية إلادارية الشؤون قسم املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير الكامل إلاسم

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 6 1438447 عبد الحق حنينة

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 6 1141321 علي لحياني

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 6 1160619 السعيد عضومي

 

  



 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 

 قسم( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

5 
 التربوية الشؤون قسم املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  التأجيررقم  إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 5 346933 عبد هللا الصغير

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 5 1270626 سليمان القرش ي

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 5 1406117 مبارك مزين

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 5 1120320 خاليد الخطاط

 

  



 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 

 مصلحة( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

6 
 للمتحانات الجهوي  املركز  املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 5 1278844 يونس املجبد

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 5 1051076 يوسف مرموش

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 5 1590013 عصام التنارتي

 

  



 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100حي الرياض،  شارع كمال الزبدي، :العنوان

 

 مصلحة( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

7 
 واملنهي املدرس ي للتوجيه الجهوي  املركز  املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 4 1113427 عادل البركة

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 4 1176616 موكن جيهان

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 4 1047878 هشام البداوي 

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 4 1264197 عادل بارا

 

  



 
تدبير الموارد البشريةقسم   

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 

 مصلحة( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

8 
 للفتحاص الجهوية الوحدة املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 2 281123 بلمختار عبد الهادي

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 2 1179492 سعيد مسكور 

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 2 1276680 وفاء الجاوي 

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 2 348540 امبارك العبادي

 من الساعة التاسعة صباحا ابتداء 25/03/2017 2 1044575 إيمان الكرد

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 2 1157881 موالي رشيد التركي

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 2 1119282 الكرطيط حسن

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 2 1122588 بدر الدين الكركوري

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 2 1113762 سعيد ضريف

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 2 1590013 عصام التنارتي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 2 1117805 مصطفى الوالي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 2 1679881 نادية شقصار

  



 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 

 مصلحة( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

9 
 إلاداري  املجلس أشغال وتتبع التواصل مصلحة املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 2 89013 الحسني رضوان

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 2 1270871 ى بنفارسفاملصط

 من الساعة التاسعة صباحا ابتداء 25/03/2017 2 1551258 عمر بنفريحة

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 2 1047878 هشام البداوي 

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 2 1158835 عبد الحفيظ عدنان

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 2 1582032 سعيدة الوازي 

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 2 1590013 عصام التنارتي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 2 1679802 رضوان املجيد

 

  



 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 مصلحة( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

10 

 والشراكة القانونية الشؤون مصلحة املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 3 740432 حسن بنوشان

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 3 1117805 الوالي مصطفى

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 3 1119282 الكرطيط حسن

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 3 1122365 عبد الكريم الحفص ي

 من الساعة التاسعة صباحا ابتداء 25/03/2017 3 1153722 عادل العطاري 

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 3 1155684 لطيفة السعيدي

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 3 1235124 إكرام بوعياد

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 3 1264197 عادل بارا

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 3 1403874 خليفة املذكور 

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 3 1403943 سميرة علوي 

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 3 1406097 هشام الشناوي 

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 3 1551258 عمر بنفريحة

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 3 1590013 عصام التنارتي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 3 1590074 املونس ي نور الدين

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 3 1680577 الدكالي بلل

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 3 1680585 جواد بنعبد هللا

  



 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 

 مصلحة( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

11 

 التعليمية املؤسسات بتدبير  الارتقاء مصلحة املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 5 348540 امبارك العبادي

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 5 788766 يوسف شريباتو

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 5 1237274 حليم هشام

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 5 1113616 نور الدين بوصاك

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 5 1151390 بدر البوداللي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 5 1438491 عبد إلاله محمد

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 5 1679824 حسن شداد

 

  



 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 

 مصلحة( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

12 

 املنصب املطلوب
 والتهيئة والتجهيزات البناءات مصلحة

 واملمتلكات

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 6 1276663 عبد العزيز غزالي

 من الساعة التاسعة صباحا ابتداء 25/03/2017 6 281123 بلمختار عبد الهادي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1590013 عصام التنارتي

 

  



 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 

 مصلحة( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

13 

 املدرسية والخريطة التخطيط مصلحة املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  إجراء املقابلة مقر 

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 4 348540 امبارك العبادي

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 4 1177056 فريدة مورص ي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 4 1044575 إيمان الكرد

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 4 1048304 الحمدوني القاسمي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 4 1050589 أحمد الفلق

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 4 1548608 محمد ولي هللا

 

  



 
 قسم تدبير الموارد البشرية

 

 القنيطرة -سال  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

 0538006831: الفاكس 0600004222 / 0600004219  : الهاتف–،الرباط10100شارع كمال الزبدي، حي الرياض،  :العنوان

 

 مصلحة( ة)رئيسالترشيح لشغل منصب 

14 

 الاجتماعي الدعم مصلحة املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 6 348540 امبارك العبادي

 من الساعة التاسعة صباحا ابتداء 25/03/2017 6 1270871 ى بنفارسفاملصط

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 6 1276663 عبد العزيز غزالي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1548610 يحيى املقدمي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1117805 مصطفى الوالي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1157881 موالي رشيد التركي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1590013 عصام التنارتي
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 املنصب املطلوب
 باملوارد والارتقاء املنهي املسار  تدبير  مصلحة

 البشرية

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 من الساعة التاسعة صباحا ابتداء 25/03/2017 1 1406097 هشام الشناوي 

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 1 1548613 محمود مبرور 

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 1 1406118 سعيد مشروح

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 1 1281453 محمد الحريري 

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 1 89353 محمد العماري 

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 1 775045 محمود براهيم

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 1 1582032 سعيدة الوازي 

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 1 1590013 عصام التنارتي
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 والصفقات املشتريات مصلحة املطلوب املنصب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 6 55751 رشيد أزرار

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 6 1276663 عبد العزيز غزالي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1043837 سيف الدين حنان

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1590013 عصام التنارتي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1679881 نادية شقصار
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 واملحاسبة امليزانية مصلحة املنصب املطلوب

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 6 62227 حسين زدي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1276680 وفاء الجاوي 

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1179492 سعيد مسكور 

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1590013 عصام التنارتي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1276668 عائشة بوتفيس ي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 6 1679881 نادية شقصار
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 املنصب املطلوب
 وإعادة البشرية للموارد التوقعي التدبير  مصلحة

 الانتشار

 الوحدة إلادارية
 بجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية

 القنيطرة سل  الرباط

 القنيطرة سل  الرباط لجهة والتكوين للتربية الجهوية ألاكاديمية مقر  مقر إجراء املقابلة

 املقبولون إلجراء املقابلة

 

 التوقيت تاريخ املقابلة  اللجنةرقم  رقم التأجير إلاسم الكامل

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 1 1548613 محمود مبرور 

 من الساعة التاسعة صباحا ابتداء 25/03/2017 1 1406118 سعيد مشروح

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 25/03/2017 1 1281453 محمد الحريري 

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 1 1048313 عبد اللطيف شيخي

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 1 1590093 نيت محمد علي حسن

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 1 1592715 الناجح حميد

 زوالا الثانية الساعة من ابتداءا 25/03/2017 1 1678785 فاطمة الزهراء الخطابي

 

 


