
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 

شغل منصب مدير املرتحشني ل اكفة تهني  الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة ا ىل عمل 

طار احلركة ال دارية اجلهوية مبؤسسات التعلمي الثانوي بسلكيه الانتقاء  ، أأن مقابالت2021لس نة  يف ا 

 الهنايئ ستمت عىل مرحلتني:

 :املرحةل الأوىل

س ناد منصب مدير مبؤسسات   هتم املرتحشني املتوفرين عىل رشوط املشاركة يف احلركة الوطنية اخلاصة ب 

ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا  2021ش تنرب  14الثالاثء س تجرى يوم ، و الرتبية والتعلمي العمويم

 .املعنيني()رفقته لحئة املرتحشني  مبقر هذه الأاكدميية

 :الثانيةاملرحةل 

ن لحقا عن لحئهتم س يعلحيث عىل رشوط املشاركة يف احلركة الوطنية  هتم املرتحشني غري املتوفرين

جراهئم للمقابةل الهنائية؛ وذكل للتبار  املرحةل نظمي مقابالت بعد ت ي عىل املناصب الشاغرة املتبقية واترخي ا 

 الأوىل.

 

 :مالحظة

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

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

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

 البطاقة الوطنية للتعريف. 



 
 
 
 

 

 

 2021كة ال دارية اجلهوية برمس س نة احلر 

 

 املرحةل الأوىل اخلاصة بملرتحشني املتوفرين عىل رشوط احلركة ال دارية الوطنية
 

س ناد منصب مدير بثانوية تأأهيلية  نتيجة معلية الانتقاء الأويل اخلاصة ب 

 املرتحشون املناصب املتبارى علهيا

رمق 

 املنصب

املديرية 

قلميية  ال 
 املهمة احلالية  رمق التأأجري ال مس والنسب  امجلاعة املؤسسة

املديرية 

 الأصلية
 املؤسسة الأصلية

 طاطا 206
اثنوية ابن 

 خدلون التأأهيلية
 طاطا انظر  92849 حلسن أأويوب مف زكيض

الثانوية اجلديدة 

 التاهيلية

 اترودانت 201
اثنوية  ا سن 

 التأأهيلية
سن   375702 فاحت  عبد هللا ا 

حارس عام 

 للخارجية

أأاكدير 

داوتنان  ا 

اثنوية الرشاد 

 التأأهيلية

          

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

 املرتحشون املناصب املتبارى علهيا

رمق 

 املنصب

املديرية 

قلميية  ال 
 املهمة احلالية  رمق التأأجري والنسب  الامس امجلاعة املؤسسة

املديرية 

 الأصلية
 املؤسسة الأصلية

101 
اش توكة 

 أأيت بها

اثنوية تسكدلت 

 الاعدادية
 تسكدلت

عبد الواحد بن 

 اعليوة
90905  

حارس عام 

 للخارجية

أأاكدير 

داوتنان  ا 

اثنوية واد اخملازن 

 ال عدادية

مولي البشري 

 بوكيوار
1241096  

حارس عام 

 للخارجية

انزاكن ايت 

 ملول

 اثنوية 

عدادية  املنفلوط  ال 

  1117267 عيل فرعدوس 
حارس عام 

 للخارجية

انزاكن ايت 

 ملول

اثنوية احلنصايل 

 ال عدادية

 

 مالحظات:

بتداء من ا، 2021ش تنرب  14يوم الثالاثء  ـ جترى املقابالت مبقر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة 

  الساعة الثامنة والنصف صباحا؛

 .لمرتحشني للمقابالتلرمس  مبثابة اس تدعاء  ا ال عالنعترب هذي  ـ

 2021ش تنرب  6أأاكدير يف                                                                                     


