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 املاشيةمبلحة تدبري املوائد اشبرشية واشغؤون االإدائية و  تنققا  اناها ي شغل  مصب  ئيس الحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الا

قلميية   شلأاكدميية اجلهوية للرتبية واشقكوين جلهة سوس ماسة )*(اشقابعة  شغ قوكة اإيت ابهاابملديرية االإ
 

 

 ماكن اإجرا  املقابالت اشقائخي اشقوقيت ئمق اشقأأجري اشاكم  للمرتحش الامس ت -ئ

 1399480 بع   احلوسني 1

 ةاشقاسع اشساعة من ابقدا 

 (09:00) صباحا
 2021 دجصرب 18اشسبت 

 اشقكوينو  للرتبية اجلهوية الأاكدميية مقر 

 يموال بغائع اشاكئن ماسة سوس جلهة

 .أأاكدير – اناهضة يح يوسف،

 1121543 حلسن شهنود 2

كدئ 3  1173153 توفيق اإ

 1270396 موالي املبطفى أأوحدان 4
 

 املاشيةاشغؤون االإدائية و مبلحة  تنققا  اناها ي شغل  مصب  ئيس الحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الا

قلميية  داوتنانابملديرية االإ  شلأاكدميية اجلهوية للرتبية واشقكوين جلهة سوس ماسة )*(اشقابعة  لأاكدير اإ
 

 ماكن اإجرا  املقابالت اشقائخي اشقوقيت ئمق اشقأأجري اشاكم  للمرتحش الامس ت -ئ

 1114210 فريد بياض 1

 ةاشقاسع اشساعة من ابقدا 

 (09:00) صباحا
 2021 دجصرب 18اشسبت 

 اشقكوينو  للرتبية اجلهوية الأاكدميية مقر 

 يموال بغائع اشاكئن ماسة سوس جلهة

 .أأاكدير – اناهضة يح يوسف،

 1238297 تنبي  جمدي 2

 1280960 بوس بع  املوشودي 3

 1156827 أأمحد أأمان 4
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 اشقخطيط واخلريطة املدئس ية مبلحة الحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الاتنققا  اناها ي شغل  مصب  ئيس )ة( 

 لأاكدميية اجلهوية للرتبية واشقكوين جلهة سوس ماسة )*(ا مبقر
 

 ماكن اإجرا  املقابالت اشقائخي اشقوقيت ئمق اشقأأجري اشاكم  للمرتحش الامس ت-ئ

 1448131 ايوس اشلينعبد  1

 ةاشقاسع اشساعة من ابقدا 

 (09:00) صباحا
 2021 دجصرب 18اشسبت 

ن مقر الأاكدميية اجلهوية للرتبية واشقكوي 

اشاكئن بغائع موالي  جلهة سوس ماسة

 أأاكدير. –يوسف، يح اناهضة 

 1053231 و ــــزتن يلــــــــع 2

 1240369 عبد هللا اشهياليل 3

 1504506 عبد اشلين أأئجمي 4

 1591088 صالح ادلين اشبغائة 5

 1281111 وئية كوكةــــــح 6

 1409596 ال أأكرامــــــــــمك 7

 1173745 اشرازي  دــــأأمح 8

 1282465 ايت اشطاهر  ئش يد 9
 

نهيام واملاكن اشقائخي يف احلضوئ علهيم يقعني اذلينو  ،املدعوين لمرتحشنيل هذا االإعالن مبثابة اس قدعا  ئمسي يعقرب (*)    ،أأعاله املغائ اإ

 .للقعريف اشوطنية ببطاقهتم مبحوبني ،احملدد للمقابةل اشقوقيتتنبف ساعة قب            


