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ىل عمل املرتحشني لشغل  تهنيي الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة ا 

عدادية  منصب طار احلركة ال دارية اجلهوية لس نة مدير اثنوية ا   الثانيةأأن املرحةل  ،2022يف ا 

ابتداء من الساعة  2022 أأكتوبر 06 امخليس يوم سيمت تنظميهامن مقابالت الانتقاء الهنايئ 

)قرب  ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين صباحا (08:30) الثامنة والنصف

 اثنوية أأنوال التأأهيلية(.

يف املاكن والتارخي ذلا يتعني عىل السادة الواردة أأسامؤمه يف الالحئة أأسفهل، احلضور 

والتوقيت احملدد هبذا ال عالن، مصحوبني ابملرشوع الرتبوي اذلي يتضمن تصور املرتحش 

لتس يري املنصب املطلوب )يف أأربع نسخ(، وهنج السرية اذلاتية اخلاص ابملرتحش )يف أأربع 

 نسخ(.

ر اثنوية هذا ويتضمن هذا ال عالن نتيجة الانتقاء الأويل للمرتحشني لشغل منصب مدي

عدادية )املرحةل الثانية( برمس احلركة ال دارية اجلهوية لس نة   .2022ا 

 2022ش تنرب  30حرر بأأاكدير يف 

 هام جدا:

 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء رمسي ويتعني عىل املرتحشني ال دلء يوم املقابةل ابلبطاقة الوطنية للتعريف.
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 2022احلركة ال دارية اجلهوية لس نة 

 لحئة املدعوين ل جراء املرحةل الثانية من مقابالت الانتقاء الهنايئ للمرتحشني 

عدادية  لشغل منصب مدير اثنوية ا 
 

قلميية والنسب  الامس رت جراء املقابةل املؤسسة الأصلية  املديرية ال   اترخي ا 

نزاكن أأيت ملول حلسن مقتدي 1  الاعدادية اثنوية البريوين ا 

  2022أأكتوبر  06يوم امخليس 

ابتداء من الساعة الثامنة والنصف 

 ( صباحا08:30)

نزاكن أأيت ملول معر كنبوش 2  الاعدادية اثنوية العلويني ا 

 ال عدادية اثنوية أأسايك اترودانت سعيد أأزاكي 3

 ال عدادية اثنوية رحال املسكيين اترودانت عامر التامك 4

 ال عدادية اثنوية تفنوت اترودانت بوقس مي احلسني 5

ميولساثنوية  اترودانت عيل أأبران 6  ال عدادية ا 

 اثنوية القدس الاعدادية طاطا عبد الكرمي دبيش 7

 اثنوية مف زكيد الاعدادية طاطا سعيد واكوين 8

 اثنوية العيون الاعدادية طاطا محمد اكس مي 9

 اثنوية املسرية الاعدادية طاطا محمد حاكس 10

 اثنوية ابين الاعدادية طاطا ابراهمي ازكور 11

 اثنوية ماء العينني الاعدادية طاطا امحد ملريسس يد  12
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 2022احلركة ال دارية اجلهوية لس نة 
 نتيجة الانتقاء الأويل للمرتحشني لشغل منصب مدير مبؤسسات التعلمي الثانوي الاعدادي  )املرحةل الثانية(

 املرتحشون رى علهياااملناصب املتب

رمق 

 املنصب

املديرية 

 ال قلميية
 النيابة الأصلية املؤسسة الأصلية رمق التأأجري ال مس والنسب  املؤسسة  

ترتيب 

 الاختيار

 اترودانت  103
اثنوية السعديني 

 الاعدادية

 3 اترودانت اثنوية أأسايك ال عدادية 1234539 سعيد أأزاكي

 4 طاطا اثنوية القدس الاعدادية 1591211 عبد الكرمي دبيش

عدادية 1157312 عامر التامك  2 اترودانت اثنوية رحال املسكيين ال 

 2 طاطا اثنوية مف زكيد الاعدادية 1407397 سعيد واكوين

 9 اترودانت اثنوية تفنوت ال عدادية 1174273 بوقس مي احلسني

 اترودانت  104
اثنوية اولوز 

 الاعدادية

 4 اترودانت اثنوية أأسايك ال عدادية 1234539 سعيد أأزاكي

 6 طاطا اثنوية القدس الاعدادية 1591211 عبد الكرمي دبيش

ميولس ال عدادية 392305 عيل أأبران  4 اترودانت اثنوية ا 

نزاكن أأيت ملول اثنوية البريوين الاعدادية 1156452 حلسن مقتدي  1 ا 

 5 اترودانت اثنوية تفنوت ال عدادية 1174273 بوقس مي احلسني

 اترودانت  106
اثنوية أأساكون  

 الاعدادية

 6 اترودانت اثنوية أأسايك ال عدادية 1234539 سعيد أأزاكي

 7 طاطا اثنوية القدس الاعدادية 1591211 عبد الكرمي دبيش

 3 طاطا اثنوية العيون الاعدادية 1409460 محمد اكس مي

نزاكن  اثنوية العلويني الاعدادية 1584181 معر كنبوش  6 أأيت ملولا 

 1 اترودانت اثنوية تفنوت ال عدادية 1174273 بوقس مي احلسني

 طاطا  107
اثنوية املسرية 

 الاعدادية

 3 اترودانت اثنوية تفنوت ال عدادية 1174273 بوقس مي احلسني

 1 طاطا اثنوية املسرية الاعدادية 1267234 محمد حاكس

 2 طاطا الاعداديةاثنوية ابين  1264008 ابراهمي ازكور

 1 طاطا اثنوية العيون الاعدادية 1409460 محمد اكس مي

 2 طاطا اثنوية ماء العينني الاعدادية 1591460 س يد امحد ملريس

 اثنوية بدر ال عدادية  طاطا  108

 4 اترودانت اثنوية تفنوت ال عدادية 1174273 بوقس مي احلسني

 1 طاطا ابين الاعداديةاثنوية  1264008 ابراهمي ازكور

 2 طاطا اثنوية العيون الاعدادية 1409460 محمد اكس مي

 


