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قلميي لالمتحاانتالحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة(   املركز االإ

 ملول التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( ابملديرية االإقلميية الإنزاكن أ يت
 

 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 770419 اإدريس البويوسفي 1

 التاسعة الساعة من ابتداء

 (09:00) صباحا
 2021 ماي 22السبت 

 املركز اجلهوي للتكوين املس متر  

 محمد الزرقطوين بأ اكدير

 1175656 عزيز احلجاري 2

 1443781 محمد رساج ادلين 3

 1270396 املصطفى اوحدان واليم 4

 1276677 عبد الوهاب منترص 5

 91077 املصطفى رودي 6

 1588802 جامل الادرييس امنون 7

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور علهيم يتعني اذلينو  ،املدعوين لمرتحشنيل هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي يعترب(*)    أ عاله املشار اإ

 .للتعريف الوطنية ببطاقهتم مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل           
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قلميي املركز( ة)رئيسالحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب   لالمتحاانت االإ

 التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( لتارودانتابملديرية االإقلميية 
 

 

جراء املقابالتماكن  التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  اإ

 1116211 عبد اجمليد اوعيل 1

الثانية  الساعة ابتداء من

 زوالا والنصف 

(14:30 ) 

 2021 ماي 22 السبت
 املركز اجلهوي للتكوين املس متر  

 محمد الزرقطوين بأ اكدير

 1284278 عبد الرحامن بويزيد 2

 1591211 عبد الكرمب دبيش 3

 57107 موالي مصطفى املناين 4

 57410 حسن الصناع 5

 1278911 عدي لوحامن 6

 1443781 محمد رساج ادلين 7

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور علهيم يتعني اذلينو  ،املدعوين لمرتحشنيل هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي يعترب(*)    أ عاله املشار اإ

 .للتعريف الوطنية ببطاقهتم مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل           
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 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والرشاكةحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة( ال

 التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( لش توكة أ يت ابهاابملديرية االإقلميية 
 

 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 1307912 هشام مهنايل 1

 التاسعة الساعة من ابتداء

 (09:00) صباحا
   2021 ماي 22 السبت

 املركز اجلهوي للتكوين املس متر 

 محمد الزرقطوين بأ اكدير

 1236898 عبد العزيز الطايفي 2

 1156960 املاخودادريس  3

 1048498 عيل بودرار 4

 1121143 هيبا أ بوراكت 5

 1122379 حسن يكو 6

 1399480 احلوسني بعل  7

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور علهيم يتعني اذلينو  ،املدعوين لمرتحشنيل يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي(*)    أ عاله املشار اإ

 .للتعريف الوطنية ببطاقهتم مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل           
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 مصلحة املشرتايت والصفقاتحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة( ال

 ل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*(مبقر ا
 

 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 1239671 ابراهمي تزغى  1

ابتداء من الساعة الثانية 

 والنصف زوالا 

(14:30 ) 

 2021 ماي 22 السبت
 املس متر للتكوين اجلهوي املركز

 بأ اكدير الزرقطوين محمد

 1156994 هشام كبريي  2

 1238782 محمد ورشار 3

 1154325 عبد الكبري الادرييس 4

 1179617 رش يد رزق  5

 1238925 امحد ويدير  6

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور علهيم يتعني اذلينو  ،املدعوين لمرتحشنيل يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي(*)    أ عاله املشار اإ

 .للتعريف الوطنية ببطاقهتم مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل           
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 مصلحة التخطيط واخلريطة املدرس يةالحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة( 

 التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( لتزينيتابملديرية االإقلميية 
 

 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 1267116 محمد حواز 1

ابتداء من الساعة التاسعة 

 ( 09:00)صباحا 
 2021 ماي 22 السبت

 املس متر للتكوين اجلهوي املركز

 بأ اكدير الزرقطوين محمد

 1308004 برشى نضفي  2

 1580234 احلسن شكوك 3

 1156697 محمد الشكويك 4

 1261378 احلسني بتكرين 5

 1504694 رش يد العرسي 6

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور علهيم يتعني اذلينو  ،املدعوين لمرتحشنيل يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي(*)    أ عاله املشار اإ

 .للتعريف الوطنية ببطاقهتم مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل           
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 والتخطيط واخلريطة املدرس ية الشؤون الرتبويةالحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة( مصلحة 

 التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( لطاطاابملديرية االإقلميية 
 

 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 1586299 حفيظ االإدرييس 1

ابتداء من الساعة الثانية 

 والنصف زوالا 

(14:30 ) 

 2021 ماي 22 السبت
 املس متر للتكوين اجلهوي املركز

 بأ اكدير الزرقطوين محمد

 1178165 احلسني كهمي 2

 1179987 أ وعليوامحمد  3

 1263419 اكناو   عبد اجمليد 4

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور مهيعل يتعني اذلينو  ،املدعوين لمرتحشنيل يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي(*)    أ عاله املشار اإ

 .للتعريف الوطنية ببطاقهتم مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل           

 

 
 


