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والتعلمي العتيل والبحث  متقرر وزير الرتباة الوطناة والتكوين الهين تقضيات تنفيذا ل  

جراءا  وضوابط تنظمي مبتراي  توظاف الأستتذة أأطر  ،العلمي يف شأأن حتديد رشوط وا 

 –الأاكدميات  اجلهوية للرتباة والتكوين وبعض التقضيات  الرتبطة بفرتة التكوين التأأهايل 

 منه؛ 14التدة  الس امي -2020دورة نونرب 

جلهة سوس  ن الرتباة والتكوينهبت من الركز اجلهوي له التوصلاللواحئ وبنتء عىل  

 ؛أأو اذلين ختلوا عن التكوين كزاالر  ذههبالتيمنة لأسامء الرتحشني اذلين مل يلتحتقوا  متسة

 .2020 نونربوبنتء عىل حمترض الداوال  اخلتصة مببتراة توظاف أأطر الأاكدمياة دورة  

ىلة ارتب اجلهوية للتعلن الأاكدمياة    الس ادا  والستدة  والتكوين جلهة سوس متسة ا 

التتبعة  الالتحتق مبتقرا  التكوين، أأنه يتعني علهيم أأسفهلالالحئة اال مساة الواردة أأسامؤمه يف 

يتعدى  ، وذكل يف أأجل الالواردة ابجلدول أأسفهل للمركز اجلهوي لهن الرتباة والتكوين،

يداع عىل أأن يمت، اترخي صدور هذا اال عالنابتداء من ( أأايم 05مخسة )  التدريب ملف ا 

 التتلاة:ق ئيتيمن الواث واذلي مرتحش للك احملدد التكوين مبركز

نسختتن مشهود مبطتبتقهتام لأصل شهتدة اال جتزة أأو الشهتدة العرتف مبعتدلهتت مصحوبة  

 بنسخة من قرار العتدةل النشور ابجلريدة الرمساة؛

 نسختتن مشهود مبطتبتقهتام لأصل البطتقة الوطناة للتعريف؛  

 .(Relevé d’Identité Bancaire RIB)ش اك ملغى أأو شهتدة التعريف البنيك  
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 **بنتء عىل لواحئ الانتظتر لدعوين لاللتحتق مبراكز التكوينلمدعوا  وال الالحئة الامساة** 

 الامس الاكمل التخصص السكل  -ر
رمق 

 الامضحتن

 الأاكدمياة/

  الديرية
 التكوين متقر

نزاكنالركز الرئيس  سوس متسة 23254 صفتء السعتدي علوم احلاتة والأرض الثتنوي 1  ا 

نزاكن الرئيس الركز سوس متسة 17446 عبد الهتدي ادلهرويج الفزيايء والكمياتء الثتنوي 2 ا   

نزاكن الرئيس الركز سوس متسة 17566 احلسني ارحش الفزيايء والكمياتء الثتنوي 3 ا   

نزاكن الرئيس الركز سوس متسة 15464 حلسن بزيت الرايضات  الثتنوي 4 ا   

نزاكن الرئيس الركز سوس متسة 15436 عيل باوس الرايضات  الثتنوي 5 ا   

 تزينيتالفرع اال قلميي  سوس متسة 21412 حس نتء الس توري الفرنس اة الثتنوي 6

تزينيت اال قلميي الفرع سوس متسة 21037 حلبويب ميلودة الفرنس اة الثتنوي 7  

تزينيت اال قلميي الفرع سوس متسة 21428 عبد الفضتح أأشتريد الفرنس اة الثتنوي 8  

تزينيت اال قلميي الفرع سوس متسة 21643 احلبيب أأكرام الفرنس اة الثتنوي 9  

تزينيت اال قلميي الفرع سوس متسة 21742 أأمحد الندييل الفرنس اة الثتنوي 10  

 أأاكديرملحتقة الركز  سوس متسة 22076 نور ادلين أأيت عبد هللا العلوميت  الثتنوي 11

 طتطت اال قلميي الفرع اترودانت 39027 الاتس ادلابغ مزدوج بتدايئالا 12

كرام موستوي مزدوج بتدايئالا 13  طتطت اال قلميي الفرع اترودانت 40514 ا 

 أأاكدير الركز ملحتقة اترودانت 51909 الزمزييالعريب  ادلمع تربوي أأطر ادلمع 14
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