
 
 

 

 

                                        

     

خ ألاربعاء   2018 هوهبر 7بزهامج اجخماعاث املجالظ إلاقلُمُت محين بخاٍر

.  دقُقت صباحا11.20على الطاعت 

 

ت املىعقذة ًوم الطبت 3جطبُقا ملقزراث الذورة  ، ًىظم 2018 أكخوبز 27 للجىت املزكٍش

املكخب الطُاس ي بخيطُق مع الهُئاث إلاقلُمُت للحشب  اجخماعاث املجالظ إلاقلُمُت 

، وهي الهُئت التي جذبز عمل الحشب في إلاقلُم أو ألاضاس ي مً القاهون 25طبقا للمادة 

ً إقلُمُين؛  العمالت بين مؤجمٍز

ت وإلاقلُمُت  .وحطهز على جىفُذ قزاراث الخىظُماث الحشبُت الوطىُت والجهٍو
 

 جهت طنجت حطىان الحسيمت

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

 بعذ الشوال 16.00 2018 هوهبر16الجمعت  العزائش

 غشالن معموري

م جاج   وكٍز
  صباحا  10.00 2018  هوهبر17الطبت   املضُق الفىُذق

  سوالا  12.00  2018  هوهبر18الاحذ   طىجت

 

 

  جهت مراكش أسفي

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

 2018  هوهبر9الجمعت  الحوس 
بعذ الشوال بقاعت  16.00

 جاحىاوثاجخماعاث بلذًت 

مجذولين العلمي 

 واملصطفى عذٌشان

 2018  هوهبر10الطبت  مزاكش
مقز الحشب  ب بعذ الشوال 15.00

 مزاكشإلاقلُمي بباب دكالت ب

  بالُوضفُت بعذ الشوال16.00 2018  هوهبر16الجمعت  الُوضفُت

 بأضفيبعذ الشوال  16.00 2018  هوهبر17الطبت  أضفي

زة زةبعذ الشوال  16.00 2018  هوهبر24الطبت  الصٍو  بالصٍو

 



 

 

 

 

 

   جهت درعت حافياللج

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

صاويبعذ الشوال  16.00  2018  هوهبر17الطبت    الزشُذًت   بالٍز

 شزفاث أفُالل 

 وضعودي لعمالكي

شصباحا  10.00  2018   هوهبر18ألاحذ    مُذلت    بالَز

 بعذ الشوال بورساساث 16.00 2018 دجىبر 8الطبت  ورساساث

 صباحا بفىذق جماضُيت  10.00 2018 دجىبر 9الاحذ جىغير 

 
 

   سىس ماست جهت 

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

خذًجت الباس   بعذ الشوال 15.00  2018 هوهبر 10الطب  جيزهِت 

 صباحا بماضت 11.00 2018 هوهبر 11ألاحذ اشخوكت اًت باها   وعشوس الصنهاجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

   الدارالبيضاء سطاث جهت 

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم

عضىا المكخب 

السياسي المكلفيه 

 بخخبع الجهت

  2018 هوهبر 17الطبت موالي رشُذ  
 صباحا بقاعت ملخقى الشباب 11.00

اض ي بموالي رشُذ  الٍز

عائشت لبلق  

ورشُذ روكبان 

 بعذ الشوال 16.00  2018 هوهبر 17الطبت ضُذي بىور  

 2018 هوهبر 22الخمِظ أهفا  
 مطاء باملقز الوطني حطً 18.30

الصغير بالبُضاء 

  مطاء باملقز إلاقلُمي 18.00 2018 هوهبر 24الطبت الحي الحطني  

 صباحا بمىخجع الجذًذة 10.00 2018 هوهبر 24الطبت الجذًذة  

 صباحا بمقز املبادئ 11.00 2018 هوهبر 24الطبت مزص الطلطان  

 صباحا بالخشاهت البلذًت  10.00  2018 هوهبر 25ألاحذ البرهوص ي  

 بعذ الشوال باملقز إلاقلُمي  16.00 2018 هوهبر 25ألاحذ عين الشق  

 مطاء بمقز عين الشق  18.00  2018 هوهبر28ألاربعاء بىمطُك  

 2018 هوهبر 30الجمعت بيطلُمان  
 بعذ الشوال باملزكب الثقافي 16.00

أحمذ الشاًذي بجماعت الشزاط 

 
 

 

 

 بني مالل خنيفرةجهت 

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

  صباحا بخىُفزة11.00 2018 هوهبر 17الطبت حىُفزة  

فاطمت الطباعي  

 ورشُذ حمووي 
 2018 هوهبر 17الطبت بني مالل 

  بعذ الشوال  15.00

ببني مالل 

الل    صباحا 11.00 2018 هوهبر 18ألاحذ اٍس

 

 

 



 

 

 الشرقجهت 

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

  بعذ الشوال16.00 2018هوهبر 9 الجمعتجزادة  

ثورٍت الصقلي 

 عش الذًً لعمارحي 
 صباحا 10.00 2018 هوهبر10الطبت بزكان  

 بعذ الشوال 16.00 2018 هوهبر24الطبت وجذة  
 

 

 فاس مكناس جهت 

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

  بعذ الشوال15.00 2018 هوهبر10الطبت  جاوهاث 

فاطمت الشهزاء بزصاث 

 عبذ الاحذ الفاس ي فهزي 

 بعذ الشوال  15.00 2018 هوهبر 11ألاحذ  فاص 

 بعذ الشوال  15.00  2018 هوهبر 24الطبت مكىاص  

 بعذ الشوال 15.00  2018 هوهبر 25ألاحذ افزان 

 
 

 الرباط سال القنيطرة جهت 

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

 ألاطالل بقاعت صباحا 11.00 2018هوهبر  17الطبت ضلُمان  ضُذي

هادًت تهامي  

 وأهاص الذكالي

 كورث أحذ. الشوال بعذ 16.00 2018هوهبر  17الطبت قاضم  ضُذي

سوالا  17.00 2018هوهبر 23الجمعت القىُطزة 

 2018 هوهبر24الطبت الخمِطاث 
 غزفت. الشوال بعذ 16.00

 الخذماث و والخجارة الصىاعت

صباحا  11.00 2018دجىبر 1الطبت جمارة 

 بوقىادل. الشوال بعذ 16.00 2018دجىبر 1الطبت ضال 

 


