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املرتحشني لشغل منصب  ا ىل عمل السادة تهني  الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة 

أأن مقابالت املرحةل الثانية من  الواردة أأسامؤمه ابللواحئ رفقته، مدير مبؤسسات التعلمي الثانوي بسلكيه

 2020 ش تنرب 26 السبت ومـس تجرى ي، 2020لعملية ال س ناد اجلهوي برمس س نة الانتقاء الهنايئ 

 صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين بأأاكدر (09:00) التاسعةابتداء من الساعة 

 .قرب احملطة الطرقية لأاكدير( –)جبوار الثانوية التأأهيلية أأنوال 

الزمان واملاكن املذكورين أأعاله مصحوبني  يفذلا، يتعني عىل املرتحشني املعنيني احلضور  

 ابلواثئق التالية:

 مرشوع تربوي مقتضب يتضمن تصور املرتحش حول تس يري املنصب املطلوب )يف أأربع نسخ(؛ 

 هنج السرية معززا ابلواثئق اليت تربر حمتوايته )يف أأربع نسخ(؛ 

 ملقابةل واذلي سيتوصلون به عن طريق السمل ال داري؛الاس تدعاء ل جراء ا 

 البطاقة الوطنية للتعريف. 

ؤسسات التعلمي الثانوي ابلنس بة للمرتحشني ملنصب مدير مبهذا، وجتدر ال شارة ا ىل أأنه  

 :مرحلتنيعىل س تجرى  مقابالت الانتقاء الهنايئالتأأهييل، فا ن 

ليه أأعاله  .1 للفئتني الواردة أأسامؤمه ابلالحئتني رفقته، ويتعلق الأمر  ابلنس بةيف التارخي املشار ا 

املتوفرين  والنظار غري)الفئة الأوىل(،  حلراس العامني املتوفرين عىل رشوط املشاركة يف احلركة الوطنيةاب

س ناد املناصبحيث س   .)الفئة الثانية(عىل رشط الأقدمية املطلوبة يف املهام   تعطى الأولوية يف ا 

 ؛فامي س يتبارى مرتحشو الفئة الثانية عىل املناصب املتبقية للمرتحشني من الفئة الأوىل

لحقا س يعلن رشط الأقدمية املطلوبة يف املهام، ف لنس بة للحراس العامني غري املتوفرين عىل اب .2

تنظمي  بعد املتبقية شاغرة؛ وذكل للتباري عىل املناصب ال واترخي ا جراهئم للمقابةل الهنائيةعن لحئهتم 

 .2020ش تنرب  26 يوممقابالت 
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 -2020 س نة برمس اجلهوية ال دارية ركةاحل -

س ناد اخلاصة الأويل الانتقاء من الثانية املرحةل نتيجة  تأأهيلية بثانوية مدير منصب اب 

 نيةالوط  احلركة يف املشاركة رشوط عىل املتوفرون العامون الأول: احلراس الفئة

رمق 

 املنصب

املديرية 

قلميية  ال 
 رمق التأأجري والنسب  الامس السكن امجلاعة املؤسسة

املهمة 

 احلالية
 النيابة الأصلية

ترتيب 

 الاختيار

مجموع 

 النقط

200 
نزاكن أأيت  ا 

 ملول

اثنوية املتنيب 

 التأأهيلية
 انزاكن

يف طور 

 الاجناز

 48,00 1 انزاكن أأيت ملول ح ع خ 1171296 البشري صاريف

نزاكن أأيت ملول ح ع خ 1265166 احلس الشاو  36,00 1 ا 

 اترودانت 204
اثنوية ابن سلامين 

 الروداين التأأهيلية
 42,00 1 اترودانت ح ع د 310713 محمد جليل نعم اترودانت

 

 املهام يف املطلوبة الأقدمية رشط عىل املتوفرين غري الثانية: النظار الفئة
 

رمق 

 املنصب

املديرية 

قلميية  ال 
 رمق التأأجري والنسب  الامس السكن امجلاعة املؤسسة

املهمة 

 احلالية
 النيابة الأصلية

ترتيب 

 الاختيار

مجموع 

 النقط

200 
نزاكن أأيت  ا 

 ملول

اثنوية املتنيب 

 التأأهيلية
 انزاكن

طور يف 

 الاجناز

نزاكن أأيت ملول انظر 367944 حلسن خاشان  41,00 1 ا 

داوتنان انظر 366318 عبد العزيز أأمني  40,00 4 أأاكدير ا 

داوتنان انظر 1125169 عبد احلق أأوراي  37,00 1 أأاكدير ا 

 37,00 1 تزينيت انظر 1047535 خليد ابللن

201 
اش توكة ايت 

 ابها

اثنوية اخلوارزيم 

 التأأهيلية
 نعم ايت معرية

داوتنان انظر 366318 عبد العزيز أأمني  40,00 3 أأاكدير ا 

عبد العزيز 

 أأش باين
نزاكن أأيت ملول انظر 376347  38,00 1 ا 

نزاكن أأيت ملول انظر 367944 سن خاشانحل   41,00 2 ا 

 اترودانت 203
اثنوية س يدي 

 وس يدي التأأهيلية
داوتنان انظر 366318 عبد العزيز أأمني نعم اترودانت  40,00 2 أأاكدير ا 

 رودانتات 204
اثنوية ابن سلامين 

 الروداين التأأهيلية
داوتنان انظر 366318 عبد العزيز أأمني نعم اترودانت  40,00 1 أأاكدير ا 

 رودانتات 205
اثنوية املهارة 

 الوليجة التأأهيلية
 نعم املهارة

عبد العزيز 

 أأش باين
نزاكن أأيت ملول انظر 376347  38,00 2 ا 

 اترودانت 206
اثنوية تزنرت 

 التأأهيلية
 نعم تيزنرت

عبد العزيز 

 أأش باين
نزاكن أأيت ملول انظر 376347  38,00 3 ا 
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 -2020 س نة برمس اجلهوية ال دارية احلركة -

س ناد اخلاصة الأويل الانتقاء من الثانية املرحةل نتيجة عدادية بثانوية مدير منصب اب   ا 
 

رمق 

 املنصب
 رمق التأأجري والنسب  الامس السكن امجلاعة املؤسسة املديرية

املهمة 

 احلالية
 املديرية الأصلية

ترتيب 

 الاختيار

مجموع 

 النقط

 طاطا 101
اثنوية املسرية 

 الاعدادية
 نعم اقايغان

 39,00 4 اترودانت ح ع خ 743502 امحمد لطف 

 36,00 3 تزينيت ح ع د 1173189 احلسن ايت امسوكن

 36,00 4 اش توكة ايت ابها ح ع د 1399480 احلوسني بعل

 36,00 4 اش توكة ايت ابها ح ع خ 1680795 امحد ابدار

 33,00 4 اترودانت د ح ع 64609 احلسن اختروفت

 طاطا 102

اثنوية طارق 

بن زايد 

 الاعدادية

 نعم ايسافن

 42,00 1 طاطا ح ع خ 1120576 مصطفى احنيين

 36,00 2 تزينيت ح ع د 1173189 احلسن ايت امسوكن

 39,00 1 اترودانت ح ع خ 743502 امحمد لطف 

 36,00 3 اش توكة ايت ابها ح ع خ 213885 احلسني اسك

 36,00 1 طاطا ح ع خ 1270164 الطيب بوالزيت

 طاطا 103

اثنوية ماء 

العينني 

 الاعدادية

 بدون أأم الكردان

 39,00 5 اترودانت ح ع خ 743502 امحمد لطف 

 36,00 4 تزينيت ح ع د 1173189 احلسن ايت امسوكن

 36,00 3 طاطا ح ع خ 1270164 الطيب بوالزيت

 36,00 5 اش توكة ايت ابها ح ع د 1399480 احلوسني بعل

 36,00 1 طاطا ح ع د 1404654 السعيد الاكيف

 طاطا 104
اثنوية الزيتون 

 الاعدادية
 نعم تمكوت

 39,00 2 اترودانت ح ع خ 743502 امحمد لطف 

 36,00 3 اش توكة ايت ابها ح ع د 1399480 احلوسني بعل

 36,00 1 اش توكة ايت ابها ح ع خ 213885 احلسني اسك

 36,00 1 تزينيت ح ع د 1173189 احلسن ايت امسوكن

 36,00 2 طاطا ح ع خ 1270164 الطيب بوالزيت

 


