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مبالغ ها  

ةاألكادمييطر أساتذة حول الئحة االنتظار اخلاصة مبباراة توظيف األ  

9201دورة دجنرب   

                          املرتشحات األكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين جلهة مراكش آسفي ،إىل علمتنهي    

 الواردة-2019دورة نونرب - ةاألكادمييأطر  ةاألساتذ األستاذات و  فاملرتشحني ملباراة توظي و

اجلهوية  ةاألكادميييتعني عليهم االلتحاق مبقر  رفقته انه االنتظارضمن الئحة  أمساؤهم

ات هة مراكش آسفي الكائن بشارع عالل الفاسي زنقة ابي عبيدة الداوديو التكوين جل للرتبية

ابتداء (مصلحة تدبري املسار املهين و االرتقاء باملوارد البشرية "قسم تدبري املوارد البشرية ")مراكش 

 قصد استكمال    2019 دجنرب 31لثالثاء من تارخيه اىل غاية الساعة الرابعة و النصف من يوم ا

 مصحوبني بالوثائق التالية :ملف التدريب باملركز اجلهوي ملهن الرتبية و التكوين 

نسخ مشهود مبطابقتها ألصل شهادة االجازة أو الشهادة املعرتف مبعادلتها مصحوبة 03 ✓

 .يةقرار املعادلة املنشور باجلريدة الرمسبنسخة من 

 شهادة السجل العدلي أو نسخة من بطاقة السوابق العدلية + نسخة واحدة ✓

ة شهادة طبية مسلمة من طبيب بالقطاع العام تثبت السالمة اجلسدية والعقلي ✓

 .للمرتشح)ة( +نسخة واحدة

 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها 03 ✓

 شيك ملغى أو البنكيشهادتني للتعريف  ✓

املنصوص عليها يعوض  لاألجالداخل ئق بالوثا إن كل مرتشح مل يستكمل ملفههذا و

 االستحقاق.بالئحة االنتظار حسب  أمسائهمواردة ال واملرتشحنيتلقائيا من باقي املرتشحات 

 

2019دجنبر   26ش في  كمرا  
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 والتكويناجلهوية للرتبية  ةاألكادميياراة توظيف األساتذة أطر مب

 "2019"دورة دجنرب              جهة مراكش آسفي

  01رقم  االنتظارالئحة 

 التخصص  االسم  النسب  رقم االمتحان

 مزدوج محمد  ايت حدو  121253

 مزدوج زكرياء بلماح   521891

 مزدوج كريمة قل   522866

 مزدوج غزالن ايت الحسي    620789

 الرياضيات  بوشعيب  بن لحفيظ  7202257

ية  إكرام  حجاج  7211409  اللغة اإلنجلي  

 الرياضيات  مريم  الهندك   7202180

 المعلوميات  عماد ابودرار 7205001

 

 


