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دإرة إلأاكدميية إجلهوية للرتبية وإلتكوين جلهة سوس ماسة إ ىل عمل     خرجي  مسكل تكوين أأطر إل دإرة تهني  إ 

أأن معلية إلتعبري عن إلرغبة يف إلتعيني   – سوس ماسة – ملهن إلرتبية وإلتكوين كز إجلهويابملر  2022إلرتبوية لس نة 

قلميية إلتابعة للجهة س ت ىل غاية ابملديرايت إل   .2022 يوليوز 20جرى إبتدإء من اترخيه وإ 

 )إلمنوذج رفقته( إخلاصة هبذه إلعملية وعليه، يتعني عىل مجيع إملعنيات وإملعنيني ابلأمر تعبئة بطاقة الاختيارإت 

 :عىل إلشلك إلتايل
 

   :تعبئة الاختيارإت -1
 :مع إحلرص عىل يارإتتعبئة بطاقة الاخت إملعنيات وإملعنيني ابلأمر مجيع يتعني عىل  

 ؛عرب إل دلء مبعطيات حصيحة بطاقة الاختيارإتحتري إدلقة أأثناء تعبئة  

درإج مجيع إملديرايت إل قلميية وجواب    الاختيارإت؛ تعبئةعند مرتبة حسب إلأفضلية إ 

قلميية إليت يعمل هبا إلزوج)ة( يف الاختيار إلأول لزوما  قلميية إلتابعة للجهة إملديرايت  ابيقمث  ،تعبئة إملديرية إل  إل 

  ؛ابلنس بة لطلب الالتحاق ابلزوج)ة(، وذكل حسب إلأفضلية

إذلي يتابع فيه إملعين)ة( ابلأمر  تسلمي بطاقة الاختيارإت بعد تعبئهتا ل دإرة إملركز إجلهوي ملهن إلرتبية وإلتكوين 

 .2022 يوليوز 20 يف أأجل أأقصاهتكوينه 
 

  طلب:إلواثئق وإملرفقات حسب نوع إل – 2

رفاق بطاقة الاختيارإت بنسخة من إلبطاقة إلوطنية للتعريف بغض إلنظر   يتعني عىل مجيع إملعنيات وإملعنيني ابلأمر إ 

 عن نوع إلطلب؛

رفاق طلبه بشهادة مع  ل إلزوج)ة( وسسخة من ينبغ  عىل إخلرجي)ة( إملزتوج)ة( إلرإغب)ة( يف الالتحاق ابلزوج)ة(، إ 

ضافة لأزوإج وإلزوجات إل ، أأما ابلنس بةعقد إلزوإج بطاقة سسخة من لعاملني)إت( ابلقطاع إخلاص فيتعني إ 

علام أأن شهادة إلعمل إليت ل حتمل إمس وتوقيع ، للواثئق إلسابقة الاخنرإط يف إلصندوق إلوطين للضامن الاجامتع 

 ة(؛سوول عن إملوسسة إملشغ ة لن ي م إعامتداا قصد الاس تفادة من الالتحاق ابلزوج)إمل وصفة 

رفاق طلبه بنسخة من عقد إلزوإج يتعني عىل إخلرجي)ة( إملزتوج)ة(   ؛إ 

قلميية( فينبغ  علهيام مسك إمس ورمق   ابلنس بة للزوجني إلرإغبني يف إلتعيني بطلب مزدوج )أأي بنفس إملديرية إل 

ي إعدمده إلزوج)ة( إذلتعبئة الاختيارإت بنفس إلرتتيب  إحلرص عىل لزوج)ة( معاب إخلاصة لتعريفل إلوطنية  بطاقةإل 

قلميية سي م ابع  .إملتاحة حسب إل ماكنية؛ وذكل امتد مرتبة إلطرف إلأقل إس تحقاقاعلام أأن تعييهنام بنفس إملديرية إل 
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قلميية: إلتعينيمقاييس  -3   ابملديرايت إل 
قلميية إعامت ،2022خرجيو مسكل تكوين أأطر إل دإرة إلرتبوية لس نة ي م تعيني    إملقاييس إلتالية:  إ عىلدابملديرايت إل 

من إلعدد إل جاميل للخرجيات  40 %إلأولوية لطلبات إلتعيني إخلاصة ابملرتبني إلأوإئل يف حدود سس بة 

 وإخلرجيني بناء عىل نتاجئ إلتصديق عىل جمزوءإت إلتكوين؛

  مث لطلبات إلتعيني قصد الالتحاق ابلزوج)ة(؛ 

 زتوج)ة(؛مث لطلبات إلتعيني إملتعلقة ابخلرجي)ة( إمل 

 مث لطلبات إلتعيني إملتعلق ابخلرجيني غري إملزتوجني مع إ عطاء الاولوية لل انث. 

 لك فئة حسب الاس تحقاق بناء عىل نتاجئ إلتصديق عىل جمزوءإت إلتكوين. دإخل بيرتت ي م إلو 

 

 مقتضيات عامة: -4
 لك من أأدىل مبعلومات خاطئة يتحمل مسوولية تبعاهتا؛ 

، ةإحملدد إلآجالويف  يدرج هبا مجيع إملديرايت إل قلميية إلتابعة للجهة بطاقة الاختيارإت أأو مليقم بتعبئة  لك من مل 

 من إملناصب إلشاغرة. تبقىما  يف فسي م تعيينه

 

 

 :ملحظة

جتدون رفقته لحئة مناصب إل دإرة إلرتبوية إخملصصة لتعيني خرجي  مسكل تكوين أأطر إل دإرة إلرتبوية موزعة       

قلميية.حسب إ  لسكل وإملهمة وإملديرايت إل 

 

 2022 يوليوز 13 حرر بأأاكدير بتارخي                                                     
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 ............ .................................................................................................................................................................................................................................................... الامس وإلنسب:

                                      .................................................................................................................................................................................................NOM ET PRENOM:  
 .......................................................... إجلنس:...............        ............................................................................................................................................. اترخي وماكن الازدايد:

  ............... .... ........................................... :رمق إلهاتف........        .................... ................ ............ .......................................................................................................... :إلتأأجري رمق 

 .    ............................................................ إلعائلية:إلوضعية .............        ..................................................................................................... :للتعريفرمق إلبطاقة إلوطنية 
 

                                                                    (:1نوع إلطلب )
 

 يف حاةل طلب مزدوج يرىج تعبئة إلبياانت إخلاصة ابلزوج)ة(:
 

 .................................................:إلوطنية للتعريف  (اا)رمق بطاقته. ............................................................................................................ إمس وسسب إلزوج)ة(:  

 .......................................................................................................... :مركز إلتكوين ................................. .......................................................................... (:اا)همادة ختصص  

 

 

 حسب إلأفضلية( لزوما مديرايت إجلهة مجيع)ترتب : ترتيب الاختيارإت

 الاختيارإت ر.ت

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 : ملحظات

 ؛طلب مزدوج - ص بغري إملزتوجني)إت(طلب خا - طلب خاص ابملزتوجني)إت( - تحاق ابلزوج)ة(ل ( طلب خاص ابل1)
رفاق اذإ إلطلب ب   نسخة من إلبطاقة إلوطنية للتعريف، وإلواثئق إملربرة حسب نوع إلطلب.إ 

 :إل مضاء                                                                                                 
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 2022 لس نة إلرتبوية إل دإرة أأطر تكوين مسكل خرجي  لتعيني إخملصصة إلرتبوية إل دإرة مناصب لحئة
 

قلميية ر،ت  هممة إملنصب إلسكل إملوسسة   إمجلاعة إملديرية إل 

دإ وتنان أأاكدير   1  مدير الابتدإيئ م.تدإرت إاكدير )إلبدلية( إ 

دإ وتنان أأاكدير   2 عدإدية إلثانوي إل عدإدي إل عدإديةاثنوية عقبة بن انفع  تدرإرت إ   حارس عام للخارجية بثانوية إ 

دإ وتنان أأاكدير   3 عدإدية إلثانوي إل عدإدي اثنوية إلزبري إبن إلعوإم إل عدإدية تق  إ   حارس عام للخارجية بثانوية إ 

دإ وتنان أأاكدير   4 عدإدية وي إل عدإديإلثان اثنوية عيل بن أأيب طالب إل عدإدية إدلرإركة إ   حارس عام للخارجية بثانوية إ 

دإ وتنان أأاكدير   5 عدإدية إلثانوي إل عدإدي اثنوية عيل بن أأيب طالب إل عدإدية إدلرإركة إ   حارس عام للخارجية بثانوية إ 

دإ وتنان أأاكدير   6 عدإديةحارس عام لدل إلثانوي إل عدإدي اثنوية انبلس إل عدإدية  اتغزوت إ   إخلية بثانوية إ 

دإ وتنان أأاكدير   7 عدإدية إلثانوي إل عدإدي اثنوية إلرايض إل عدإدية إمسوإن إ   حارس عام لدلإخلية بثانوية إ 

دإ وتنان أأاكدير   8 عدإدية إلثانوي إل عدإدي اثنوية إلزبري إبن إلعوإم إل عدإدية تق  إ   حارس عام لدلإخلية بثانوية إ 

دإ وتنان أأاكدير   9 عدإدية إلثانوي إل عدإدي اثنوية إلعقاد إل عدإدية إمسكروض إ   حارس عام لدلإخلية بثانوية إ 

دإ وتنان أأاكدير   10 عدإدية إلثانوي إل عدإدي اثنوية إلزيتون إل عدإدية  اتمري إ   حارس عام لدلإخلية بثانوية إ 

نزاكن إيت ملول  11  مدير الابتدإيئ م أأيب ذر إلغفاري متس ية إ 

نزاكن إيت ملول  12  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل اثنوية إبن إلهيمث إلتأأايلية إدلشرية إجلهادية )إلبدلية( إ 

نزاكن إيت ملول  13  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية ييلإلثانوي إلتأأا  اثنوية عبد هللا كنون إلتأأايلية إلقليعة )إلبدلية( إ 

نزاكن إيت ملول  14  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل اثنوية إجملد إلتأأايلية أأيت ملول )إلبدلية( إ 

نزاكن إيت ملول  15  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية أأاييلإلثانوي إلت اثنوية حامن إلفطوإيك إلتأأايلية إدلشرية إجلهادية )إلبدلية( إ 

نزاكن إيت ملول  16  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل اثنوية فيصل بن عبد إلعزيز إلتأأايلية إدلشرية إجلهادية )إلبدلية( إ 

نزاكن إيت ملول  17  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية لثانوي إلتأأاييلإ اثنوية إحلسن بن محمد إخلياط إنزاكن )إلبدلية( إ 

نزاكن إيت ملول  18  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل اثنوية عبد هللا بن ايسني إلتأأايلية إنزاكن )إلبدلية( إ 

آيت اباا  19  مدير الابتدإيئ م.م إلوإحة أأو كزن ش توكة أ

آيت   20  مدير الابتدإيئ م.م  حد تراك اتركة نتوشاك ابااش توكة أ

آيت اباا  21  مدير الابتدإيئ م م  إيوس مين أأيت وإدرمي ش توكة أ

آيت اباا  22  مدير الابتدإيئ م.ج إيت وإدرمي أأيت وإدرمي ش توكة أ

آيت اباا  23  ديرم الابتدإيئ م. أأيت اباا أأيت اباا )إلبدلية( ش توكة أ

آيت اباا  24  مدير الابتدإيئ م.م غزإةل أأيت معرية ش توكة أ

آيت اباا  25  مدير الابتدإيئ م. أأنوإل أأيت معرية ش توكة أ

آيت اباا  26  مدير الابتدإيئ م. خربة س يدي طيب  أأيت معرية ش توكة أ

آيت اباا  27  مدير بتدإيئالا م.م عبدهللا بن عيل وإد إلصفا ش توكة أ
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قلميية ر،ت  هممة إملنصب إلسكل إملوسسة   إمجلاعة إملديرية إل 

آيت اباا  28  مدير الابتدإيئ م. إلنخ ة أأيت معرية ش توكة أ

آيت اباا  29  مدير الابتدإيئ م. إلقايض عياض بيوكرة )إلبدلية( ش توكة أ

آيت اباا  30 دإ وكنظيف ش توكة أ دإوكنظيف إ  . مخيس إ  عدإدية إلثانوي إل عدإدي اث   حارس عام للخارجية بثانوية إ 

آيت اباا  31 . وجاج إللمط  س يدي بييب ش توكة أ عدإدية إلثانوي إل عدإدي اث   حارس عام للخارجية بثانوية إ 

آيت اباا  32 . س يدي خليل أأيت ميكل ش توكة أ عدإدية إلثانوي إل عدإدي اث   حارس عام للخارجية بثانوية إ 

آيت اباا  33 . إ أأيت اباا )إلبدلية( ش توكة أ عدإدية إلثانوي إل عدإدي لفارإيباث   حارس عام للخارجية بثانوية إ 

آيت اباا  34 . إملوحدين أأيت معرية ش توكة أ عدإدية إلثانوي إل عدإدي اث   حارس عام للخارجية بثانوية إ 

آيت اباا  35 . إملوحدين أأيت معرية ش توكة أ  إديةحارس عام للخارجية بثانوية إ عد إلثانوي إل عدإدي اث 

آيت اباا  36 .  أأيت معرية ش توكة أ عدإدية إلثانوي إل عدإدي يناير 11اث   حارس عام للخارجية بثانوية إ 

آيت اباا  37 .  أأيت معرية ش توكة أ عدإدية إلثانوي إل عدإدي يناير 11اث   حارس عام للخارجية بثانوية إ 

آيت اباا  38 . تسكدلت تسكدلت ش توكة أ عدإدية نوي إل عدإديإلثا اث   حارس عام لدلإخلية بثانوية إ 

آيت اباا  39 . بلفاع بلفاع ش توكة أ عدإدية إلثانوي إل عدإدي اث   حارس عام لدلإخلية بثانوية إ 

آيت اباا  40 . س يدي خليل أأيت ميكل ش توكة أ عدإدية إلثانوي إل عدإدي اث   حارس عام لدلإخلية بثانوية إ 

آيت  41 . إلفارإيب أأيت اباا )إلبدلية( اباا ش توكة أ عدإدية إلثانوي إل عدإدي اث   حارس عام لدلإخلية بثانوية إ 

آيت اباا  42  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل ثأأ. إلقدس أأيت ميكل ش توكة أ

آيت اباا  43 آيت اباا أأيت اباا )إلبدلية( ش توكة أ  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية نوي إلتأأاييلإلثا ثأأ. أ

آيت اباا  44  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل ثأأ. سوس إلعاملة س يدي بييب ش توكة أ

آيت اباا  45  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل ثأأ. إخلوإرزيم أأيت معرية ش توكة أ

آيت اباا  46  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل ثأأ. إملرإبطني بيوكرة )إلبدلية( ش توكة أ

آيت اباا  47  حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل ثأأ. إلنخيل بلفاع ش توكة أ

آيت اباا  48  حارس عام لدلإخلية بثانوية تأأايلية لتأأاييلإلثانوي إ ثأأ. إلقدس أأيت ميكل ش توكة أ

آيت اباا  49 آيت اباا أأيت اباا )إلبدلية( ش توكة أ  حارس عام لدلإخلية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل ثأأ. أ

 مدير الابتدإيئ م.م إابكزين إزغارنريس اترودإنت  50

 مدير دإيئالابت م.م تونريت اتملاكنت اترودإنت  51

 مدير الابتدإيئ م.م إلبوصريي إزغار نريس اترودإنت  52

 مدير الابتدإيئ م.م وإدي إخملازن س يدي عبد هللا إوسعيد اترودإنت  53

بن سينا تومليلني اترودإنت  54  مدير الابتدإيئ إملدرسة إمجلاعاتية إ 

 مدير بتدإيئالا م.م إ ميرض تيرسإس اترودإنت  55

 مدير الابتدإيئ م.م أأضار إدإر اترودإنت  56



 
 
 
 

 

 
6 

قلميية ر،ت  هممة إملنصب إلسكل إملوسسة   إمجلاعة إملديرية إل 

 مدير الابتدإيئ م.م توريرت نزدي إساكون اترودإنت  57

 مدير الابتدإيئ م.م إبن إلعريب تومغرت اترودإنت  58

 مدير الابتدإيئ م.م تسافني س يدي وإعزيز اترودإنت  59

 مدير الابتدإيئ م.م مخيس إيت يوسس لوإم اترودإنت  60

 مدير الابتدإيئ م.م موىس بن نصري إزغارنريس اترودإنت  61

 مدير الابتدإيئ م.م وإحليبا إرزإن اترودإنت  62

 مدير الابتدإيئ م.م إمالو إسايك اترودإنت  63

 مدير الابتدإيئ م.م بوكامخ إاكدير ملول اترودإنت  64

 مدير الابتدإيئ م.م تدإرت تيكوكة اترودإنت  65

 مدير الابتدإيئ م.م إلزاور إملو اترودإنت  66

 مدير الابتدإيئ إملدرسة إمجلاعاتية عبد هللا بن مسعود متلوكت اترودإنت  67

 ديرم الابتدإيئ م.م إلعقيد إلعلم إلفيض اترودإنت  68

 مدير الابتدإيئ إملدرسة إمجلاعاتية معر إبن عبد إلعزيز نيحيت اترودإنت  69

 مدير الابتدإيئ إملدرسة إمجلاعاتية إيب عنان إملريين توبقال اترودإنت  70

 مدير الابتدإيئ م.م إل مام إلبخاري تومغرت اترودإنت  71

 مدير الابتدإيئ م س يدي بودإةلم. وإلقايض اترودإنت  72
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 مدير الابتدإيئ م.م اتزولت  اتوايلت اترودإنت  98
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عدإدية إلثانوي إل عدإدي إلنوإة الاعدإدية إسايس إسايس تاترودإن  111  حارس عام للخارجية بثانوية إ 
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 حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل إلثانوية إلتاايلية إلتقنية ة(اترودإنت )إلبدلي اترودإنت  127
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 حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل ثأأ.إدلإخ ة أأولد برحيل )إلبدلية( اترودإنت  131
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 حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل وية إلتأأايلية إلزرإويإلثان اترودإنت )إلبدلية( اترودإنت  134

 حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل اث. محمد إخلامس للتعلمي إلأصيل اترودإنت )إلبدلية( اترودإنت  135
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عدإدية دإديإلثانوي إل ع إلثانوية الاعدإدية الاطلس اتفرإوت )إلبدلية( تزينيت  142  حارس عام لدلإخلية بثانوية إ 

 حارس عام للخارجية بثانوية تأأايلية إلثانوي إلتأأاييل إلثانوية إلتاايلية إجلديدة اتفرإوت )إلبدلية( تزينيت  143
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