
 
 

 

 

                                        

     

 2018 هىهبر 27بزهامج اجخماعاث املجالظ إلاقليميت محين بخاريخ الثالثاء 

 . صباحا 11.45على الطاعت 
 

، ًىظم 2018 أكخىبز 27 للجىت املزكشيت املىعقذة ًىم الطبت 3جطبيقا ملقزراث الذورة 

املكخب الطياس ي بخيطيق مع الهيئاث إلاقليميت للحشب  اجخماعاث املجالظ إلاقليميت 

، وهي الهيئت التي جذبز عمل الحشب في إلاقليم أو ألاضاس ي مً القاهىن 25طبقا للمادة 

 العمالت بين مؤجمزيً إقليميين؛

 .وحطهز على جىفيذ قزاراث الخىظيماث الحشبيت الىطىيت والجهىيت وإلاقليميت
 

 

 الرباط سال القنيطرة جهت 

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

 2018دجىبر 1الطبت جمارة 
 1صباحا دار الشباب املطيرة  11.00

هادًت تهامي  جمارة 

 وأهاص الذكالي
 2018دجىبر 1الطبت ضال 

بخيمت الخيشيط  الشوال بعذ 16.00

 الثقافي بمسجذ بىقىادل 

 

 

 سىس ماست جهت 

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

 2018 هىهبر 30الجمعت  أگادًز 
 مطاء املقز إلاقليمي بحي 17.00

الذاخلت  باكادًز  

خذًجت الباس 

 عشوس الصنهاجي
 2018 دجىبر 1الطبت جاروداهت  

 بعذ الشوال مقز الحشب 15.00

إلاقليمي بخاروداهت 

 2018 دجىبر 1الطبت إهشگان أًت ملىل 
 مطاء بمؤضطت الاعمال 19.30

الاجخماعيت للخعليم بالذشيرة  

 

 



 
 

 

 

 

   جهت درعت حافياللج

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

 شزفاث أفيالل  بعذ الشوال بىرساساث 16.00 2018 دجىبر 8الطبت  ورساساث

 صباحا بفىذق جماضييت  10.00 2018 دجىبر 9ألاحذ جىغير  وضعىدي لعمالكي

 

 

 بني مالل خنيفرة جهت 

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

فاطمت الطباعي  بذار الشباب ضىق الطبت  17.00 2018 دجىبر 01الطبت الفقيه بً صالح 

 بمقز الحشب بخزيبگت صباحا 11.00 2018 دجىبر 02ألاحذ خزيبكت   ورشيذ حمىوي

 

 

 فاس مكناس جهت 

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

 2018دجىبر 1الطبت جاسة 
 صباحا باملقز إلاقليمي 10.00

بخاسة 

فاطمت الشهزاء بزصاث 

 وعبذ الاحذ الفاس ي فهزي 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

   الدارالبيضاء سطاث جهت 

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
 المكخب أعضاء

 السياسي 

 مطاء بمقز عين الشق  18.00  2018 هىهبر28ألاربعاء بىمطيك  
عائشت لبلق 

ورشيذ روكبان 
عين الطبع الحي 

املحمذي 
 مطاء 18.00 2018 هىهبر 29الخميظ 

 2018 هىهبر 30الجمعت بيطليمان  
 بعذ الشوال باملزكب الثقافي أحمذ 16.00

الشاًذي بجماعت الشزاط 

عائشت لبلق 

ورشيذ روكبان 

وضعيذ الشاًذي 

 مطاء باملقز إلاقليمي للحشب 16.00 2018دجىبر 2الاحذ ضطاث  

عائشت لبلق 

ورشيذ روكبان 

واملصطفى الزجالي 

 

 

 الشرق جهت 

 الساعت والمكان الخاريخ اإلقليم
عضىا المكخب السياسي 

 المكلفيه بخخبع الجهت

  بعذ الشوال 16.00 دجىبر 7الجمعت  جزادة

ثىريت الصقلي 

 وعش الذًً لعمارحي

 صباحا 11.00 دجىبر 8الطبت بزكان 

 بعذ الشوال  16.00 دجىبر 8الطبت وجذة 

 صباحا 10.00 دجىبر 9ألاحذ جاوريزث 

 

 

 


