
 
 
 
 

 

 

عادة الانتشار  مصلحة التدبري التوقعي للموارد البرشية وا 

 

 

 
 

  

ىل عمل ،تهنيي الااكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة        اكفة املرتحشني لشغل  ا 

منصب مدير مبؤسسات التعلمي الثانوي العمويم التابعة لهذه الأاكدميية، أأن مقابالت الانتقاء 

ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر  ،2021أأبريل  28و 27والأربعاء الثالاثء الهنايئ س تجرى يويم 

محمد الزرقطوين )الاكئن جبوار اثنوية أأنوال التأأهيلية بأأاكدير(؛ وذكل ابتداء من الساعة التاسعة 

 .صباحا

 مصحوبني يف اللواحئ املرفقة، التارخي احملدداحلضور يف  ذلا يتعني عىل املعنيني ابلأمر        

 ابلواثئق التالية:

  ؛البطاقة الوطنية للتعريف 

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

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

 

 

  .مبثابة اس تدعاء رمسي ل جراء املقابةل الشفويةمالحظة: يعترب هذا ال عالن 



 
 
 
 

 

 

عادة الانتشار  مصلحة التدبري التوقعي للموارد البرشية وا 

 2021 س نة برمس العمويم الثانوي التعلمي مؤسسات ملديري الهنايئ الانتقاء مقابالت

عدادية  لحئة املرتحشني لشغل منصب مدير اثنوية ا 
 

جراء املقابةل املهمة احلالية املديرية الأصلية الاصلية املؤسسة النسبو  الامس رمق التأأجري رت  اترخي ا 

 حارس عام لدلاخلية تزينيت الزيتون الاعداديةاثنوية   بوتبغة عيل  1270606 1

 اءـالثـــــالث

 2021أأبريل  27 

 حارس عام للخارجية  اش توكة أأيت ابها  غشت الاعدادية 20اثنوية  محمد الالييث 1124426 2

نزاكن ايت ملول اثنوية املنفلوطي ال عدادية مولي البشري بوكيوار 1241096 3  حارس عام للخارجية  ا 

نزاكن ايت ملول اثنوية الهداية ال عدادية سعيد بواي 1232909 4  حارس عام للخارجية  ا 

نزاكن ايت ملول اثنوية ابن سينا ال عدادية عزيز   معر 1177985 5  حارس عام للخارجية  ا 

دا وتنان أأاكدير  اثنوية ابن الهيمث ال عدادية امحد خامش 340850 6  حارس عام للخارجية  ا 

 مستشار يف التوجيه اترودانت  مقر املديرية احلسني الهتاف 1282852 7

 اءـــــالأربع

 2021أأبريل  28 

نزاكن ايت ملول اثنوية ابن زهر ال عدادية محمد الكامين 367860 8  حارس عام للخارجية  ا 

نزاكن ايت ملول مقر املديرية احنوش ابراهمي 1174650 9  مستشار يف التوجيه ا 

نزاكن ايت ملول اثنوية النجاح ال عدادية سعيد انيت موىس 1408301 10  حارس عام للخارجية  ا 

دا وتنان أأاكدير  اثنوية القدس ال عدادية ابدو محمد 1264099 11  حارس عام للخارجية  ا 

دا وتنان أأاكدير  اثنوية وادي اخملازن ال عدادية عبد الواحد بن اعليوة 90905 12  عام للخارجية  حارس ا 

 

 يتعني عىل املرتحشني احلضور ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر ل جراء املقابةل عىل الساعة التاسعة صباحا. مالحظة:

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

عادة الانتشار  مصلحة التدبري التوقعي للموارد البرشية وا 

 2021 س نة برمس العمويم الثانوي التعلمي مؤسسات ملديري الهنايئ الانتقاء مقابالت

 لحئة املرتحشني لشغل منصب مدير اثنوية تأأهيلية
 

جراء املقابةل املهمة احلالية املديرية الأصلية الاصلية املؤسسة النسبو  الامس رمق التأأجري رت  اترخي ا 

 الباكي  القطب 1270500 1
اثنوية  امحد بن محمد الراشدي 

 التاهيلية
 انظر اثنوية بوجدور

 الثـــــالثـاء

 2021أأبريل  27 

 حارس عام للخارجية  بوجدور التاهيليةاثنوية  جابر ابن حيان  براهمي اهراس 1263434 2

 انظر اثنوية خريبكة اثنوية  بن ايسني التاهيلية لوحيي حسن 339636 3

 حارس عام للخارجية  تزينيت  اثنوية  احلسن الثاين التاهيلية اد احلسن رش يد 91073 4

 عام للخارجية  حارس تزينيت  اثنوية  الوحدة التاهيلية يوسف ادلقايض 1177424 5

 انظر اثنوية تزينيت  اثنوية  احلسن الثاين التاهيلية محمد الزبيغ 716544 6

دا وتنان أأاكدير  اثنوية ابن حزم التأأهيلية احلسني العريج 279905 7  انظر اثنوية ا 

دا وتنان أأاكدير  اثنوية الرشاد التأأهيلية أأواري عبد احلق 1125169 8  انظر اثنوية ا 

 انظر اثنوية طاطا  اثنوية ابن الهيمث التأأهيلية حيس عيل 1276398 9

 الأربعـــــاء

 2021أأبريل  28 

 انظر اثنوية طاطا اثنوية اجلديدة التاهيلية حلسن أأويوب 92849 10

 حارس عام للخارجية  س يدي افين اثنوية  مرياللفت التأأهيلية عزوزي عبدالعزيز 1545128 11

 حارس عام للخارجية  اترودانت اثنوية س يدي موىس التاهيلية ابراهمي املايس 1121341 12

 انظر اثنوية اترودانت اثنوية الطربي التاهيلية بومزوغ  احلبيب 738023 13

دا وتنان أأاكدير  اثنوية الأمل التأأهيلية التعقييل  عبد الرحامن 395979 14  انظر اثنوية ا 

دا وتنان أأاكدير  اثنوية حامن الفطوايك التأأهيلية احلسن الشاو 1265166 15  حارس عام للخارجية  ا 

 

 يتعني عىل املرتحشني احلضور ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر ل جراء املقابةل عىل الساعة التاسعة صباحا. مالحظة:

 


