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

 يف ا طار احلركة ال دارية اجلهوية لشغل منصب مدير مبؤسسات التعلمي الثانوي بسلكيه

الانتقاء  مقابالت املرحةل الثانية من  أأنوالواردة أأسامؤمه ابللواحئ رفقته،  2021لس نة 

 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف 2021ش تنرب  29 الأربعاءس تجرى يوم الهنايئ 

)الاكئن جبوار اثنوية  بأأاكدير صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين

  أأنوال التأأهيلية(.

ركة يف احلركة املرتحشني غري املتوفرين عىل رشوط املشاهذه املرحةل هتم و 

املرحةل مقابالت  صدور نتيجةبعد  ري عىل املناصب الشاغرة املتبقية؛ وذكل للتباالوطنية

 :وفق ما ييل ابلنس بة للمرتحشني لشغل منصب مدير اثنوية تأأهيليةحيث ستمت  ؛الأوىل

توزيع املرتحشني لشغل منصب مدير اثنوية تأأهيلية ا ىل فئتني الأوىل تضم مديرو  

 راسة والنظار والثانية تضم احلراس العامني؛ادل

س ناد منصب مدير اثنوية تأأهيلية  عطاء الأولوية يف ا  ابلنس بة لفئة الأوىل ملرتحش  ا ا 

  للمناصب اليت يتبارى علهيا الفئتان معا.

 

 :مالحظة
 

 يتعني عىل املرتحشني ملقابالت الانتقاء الهنايئ ال دلء يوم املقابةل ابلواثئق التالية:

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

 نسخ(؛ عهنج السرية معززا ابلواثئق اليت تربر حمتوايته )يف أأرب 

 البطاقة الوطنية للتعريف. 
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   2021احلركة اإلدارية اجلهوية برسم سنة 
 املرحةل الثانية اخلاصة ابملرتحشني غري املتوفرين عىل رشوط احلركة ال دارية الوطنية

س ناد منصب مدير بثانوية تأأهيلية  (ادلروس )الفئة الأوىل اخلاصة ابلنظار ومديري نتيجة معلية الانتقاء الأويل اخلاصة اب 
 

 املرتشحون املناصب املتبارى عليها

 املؤسسة الأصلية املديرية الأصلية املهمة احلالية رمق التأأجري والنسب  الامس امجلاعة املؤسسة املديرية ال قلميية رمق املنصب

 اترودانت 202
الثانوية التأأهيلية 

 التقنية
 اترودانت

براهمي ابقش  التأأهيلية ايت اعزةالثانوية  اترودانت انظر 55327 ا 

داوتنان مدير ادلراسة 78672 محمد اللب  اثنوية يوسف بن اتشفني التأأهيلية أأاكدير ا 

 اترودانت 203
اثنوية املعرفة 

 التأأهيلية
 اثنوية عقبة بن انفع التاهيلية اش توكة أأيت ابها انظر 1178610 هيبا اش نني اترودانت

 اترودانت 205
اثنوية أأيت اعزة 

 التأأهيلية
 أأيت اعزة

داوتنان مدير ادلراسة 78672 محمد اللب  اثنوية يوسف بن اتشفني التأأهيلية أأاكدير ا 

براهمي ابقش  الثانوية التأأهيلية ايت اعزة اترزدانت انظر 55327 ا 

 اث. تأأ.عقبة بن انفع اش توكة أأيت ابها انظر 1178610 هيبا اش نني
 

س ناد منصب مدير بثانوية تأأهيلية   )الفئة الثانية اخلاصة ابحلراس العامني(نتيجة معلية الانتقاء الأويل اخلاصة اب 
 

 املرتشحون املناصب املتبارى عليها

 املؤسسة الأصلية املديرية الأصلية املهمة احلالية رمق التأأجري والنسب  الامس امجلاعة املؤسسة ال قلمييةاملديرية  رمق املنصب

 اترودانت 200
اثنوية الأرك 

 التأأهيلية
 اغرم

 اثنوية الأمل التأأهيلية طاطا حارس عام لدلاخلية 1237869 محمد ملني خطيب

 الثانوية التأأهيلية س يدي و س يدي اترودانت حارس عام للخارجية 1591088 صالح ادلين البشارة

 اث.تأأ. الفضيةل اش توكة أأيت ابها حارس عام للخارجية 1681198 حسن الواد

 عالل بن عبد هللا التاهيليةاثنوية  طاطا حارس عام للخارجية 1177750 اسامعيل ارصحن

براهمي   ابط  اث.تأأ. الامويني اش توكة أأيت ابها حارس عام للخارجية 744326 ا 

 اترودانت 202
الثانوية التأأهيلية 

 التقنية
 اترودانت

 اث.تأأ.اخلوارزيم اش توكة أأيت ابها حارس عام للخارجية 1404634 محمد  الشهايب

براهمي   ابط  اث.تأأ. الامويني اش توكة أأيت ابها حارس عام للخارجية 744326 ا 

 الثانوية التأأهيلية س يدي و س يدي اترودانت حارس عام للخارجية 1591088 صالح ادلين البشارة

 اث.تأأ. الفضيةل اش توكة أأيت ابها حارس عام للخارجية 1681198 حسن الواد

داوتنان حارس عام للخارجية 1121543 حلسن لهنود  اثنوية معرو بن العاص التأأهيلية أأاكدير ا 

 اترودانت 203
اثنوية املعرفة 

 التأأهيلية
 اترودانت

داوتنان حارس عام لدلاخلية 1368131 حبدان مصطفى  الزيتون ال عداديةاثنوية  أأاكدير ا 

براهمي   ابط  اث.تأأ. الامويني اش توكة أأيت ابها حارس عام للخارجية 744326 ا 

 الثانوية التأأهيلية س يدي و س يدي اترودانت حارس عام للخارجية 1591088 صالح ادلين البشارة

 اث.تأأ. الفضيةل اش توكة أأيت ابها حارس عام للخارجية 1681198 حسن الواد

داوتنان حارس عام للخارجية 1121543 حلسن لهنود  اثنوية معرو بن العاص التأأهيلية أأاكدير ا 

 اترودانت 204
اثنوية أأحد 

 التأأهيلية
 س يدي حساين

داوتنان حارس عام لدلاخلية 1368131 حبدان مصطفى  الزيتون ال عداديةاثنوية  أأاكدير ا 

براهمي   ابط  اث.تأأ. الامويني اش توكة أأيت ابها حارس عام للخارجية 744326 ا 

 الثانوية التأأهيلية س يدي و س يدي اترودانت حارس عام للخارجية 1591088 صالح ادلين البشارة

 اث.تأأ. الفضيةل اش توكة أأيت ابها حارس عام للخارجية 1681198 حسن الواد

داوتنان حارس عام للخارجية 1121543 حلسن لهنود  اثنوية معرو بن العاص التأأهيلية أأاكدير ا 

 اترودانت 205
اثنوية أأيت اعزة 

 التأأهيلية
 أأيت اعزة

داوتنان حارس عام لدلاخلية 1368131 حبدان مصطفى  اثنوية الزيتون ال عدادية أأاكدير ا 

 اث.تأأ.اخلوارزيم اش توكة أأيت ابها حارس عام للخارجية 1404634 محمد  الشهايب

براهمي   ابط  اث.تأأ. الامويني اش توكة أأيت ابها حارس عام للخارجية 744326 ا 

 الثانوية التأأهيلية س يدي و س يدي اترودانت حارس عام للخارجية 1591088 صالح ادلين البشارة

 اث.تأأ. الفضيةل اش توكة أأيت ابها حارس عام للخارجية 1681198 حسن الواد
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 2021احلركة اإلدارية اجلهوية برسم سنة 

 املرحةل الثانية اخلاصة ابملرتحشني غري املتوفرين عىل رشوط احلركة ال دارية الوطنية

عدادية س ناد منصب مدير بثانوية ا   نتيجة معلية الانتقاء الأويل اخلاصة اب 
 

 املرتشحون املناصب املتبارى عليها

 املؤسسة الأصلية املديرية الأصلية املهمة احلالية رمق التأأجري ال مس والنسب  امجلاعة املؤسسة املديرية ال قلميية رمق املنصب

 اترودانت 100
اثنوية تفنوت 

 الاعدادية
 أأهل تفنوت

 اثنوية القدس الاعدادي طاطا حارس عام للخارجية 1591211 عبد الكرمي دبيش

 الثانوية ال عدادية أأوزيوة اترودانت للخارجية حارس عام 1447343 حسن القايد

 الثانوية الاعدادية اخلوارزيم انزاكن ايت ملول حارس عام للخارجية 1121278 منري اكبوس

داوتنان حارس عام للخارجية 1122830 رش يد بلعرسي  اثنوية الرايض الاعدادية أأاكدير ا 

 الثانوية ال عدادية تفنوت اترودانت حارس عام لدلاخلية 1174273 احلسني بوقس مي

 تزينيت 102
اثنوية الأطلس 

 الاعدادية
 اتفراوت

 اثنوية القدس الاعدادي طاطا حارس عام للخارجية 1591211 عبد الكرمي دبيش

 اع. اداوكنيظيف اش توكة ايت ابها حارس عام للخارجية 1680795 امحد ابدار

 الثانوية ال عدادية أأولوز اترودانت حارس عام لدلاخلية 64609 اختروفت احلسن

 الثانوية ال عدادية أأوزيوة اترودانت حارس عام للخارجية 1447343 حسن القايد

 الثانوية الاعدادية اخلوارزيم انزاكن ايت ملول حارس عام للخارجية 1121278 منري اكبوس

 

 


