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

طار احلركة ال دارية اجلهوية لس نة  العمويم مبؤسسات التعلمي الثانوي مدير الواردة و  ،2022يف ا 

 2022يوليوز  18الثنني  يوم أأسامؤمه يف اجلدول أأسفهل، أأن مقابالت الانتقاء الهنايئ سيمت تنظميها

ابلنس بة للثانوي  2022يوليوز  19و 18الثالاثء و  الثننييويم و  ابلنس بة للثانوي ال عدادي

صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين  (08:30) ابتداء من الساعة الثامنة والنصفالتأأهييل، وذكل 

 .)قرب اثنوية أأنوال التأأهيلية(بأأاكدير  املس متر محمد الزرقطوين

ا يتعني عىل الس يدات والسادة الواردة أأسامؤمه يف الالحئة أأسفهل، احلضور يف املاكن ذل 

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

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

عدادية ومنصب    هذا ويتضمن هذا ال عالن نتيجة الانتقاء الأويل لشغل منصب مدير اثنوية ا 

 .2022مدير اثنوية تأأهيلية برمس احلركة ال دارية اجلهوية لس نة 

 هام جدا:

  .يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء رمسي ويتعني عىل املرتحشني ال دلء يوم املقابةل ابلبطاقة الوطنية للتعريف          

 
 2022يوليوز  08 أأاكدير بتارخي: حرر يف                                                                           
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 العمويم مبؤسسات التعلمي الثانوية املدووين ل رراء املقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب مدير لحئ

 اترخي املقابةل النيابة الأصلية املؤسسة الأصلية ال مس والنسب  رت

نزاكن أأيت ملول احنوش ابراهمي 1 نزاكن أأيت ملول املديرية ال قلميية ا   ا 

 2022يوليوز  18 الثنني

 اترودانت ية أأنس بن ماكلالثانوية ال عداد وبدالسالم الأرايش 2

داوتنان-أأاكدير الثانوية الاعدادية رامل ادلين الافغاين محمد ساوو 3  ا 

نزاكن أأيت ملول الثانوية ال عدادية الطربي وزيز معر 4  ا 

سامويل احليان  5 داوتنان-أأاكدير املديرية الاقلميية الكدير اداوتنان ا   ا 

نزاكن أأيت ملول نصايلالثانوية الاعدادية احل  فرعدوس عيل 6  ا 

 اترودانت الثانوية ال عدادية الشهيد عيل بن الطاهر بوقدير وبدالرحمي 7

سك 8 نزاكن أأيت ملول الثانوية الاعدادية ابن سينا احلسني ا   ا 

نزاكن أأيت ملول الثانوية الاعدادية ابن زهر خريانية محيد 9  ا 

نزاكن أأيت ملول اتشفني الثانوية الاعدادية يوسف بن الطيب بوالزيت 10  ا 

 اداوتنان-ااكدير يوسف بن اتشفني الثانوية التأأهيلية  محمد اللب 1

 2022 يوليوز 18 الثنني

 اداوتنان-ااكدير معر بن العاص الثانوية التأأهيلية  حلسن لهنود 2

 اداوتنان-ااكدير اورير الثانوية التأأهيلية  محمد شاوف 3

نزاكن أأيت ملول لتأأهيلية محمد البقايلالثانوية ا الفطاح حسن 4  ا 

نزاكن أأيت ملول الثانوية التأأهيلية املهدي املنجرة وامد الراشدي 5  ا 

نزاكن أأيت ملول الثانوية التأأهيلية املعري وبد الهادي ابولبارودي 6  ا 

براهمي  ابط 7  اش توكة ايت ابها الامويني الثانوية التأأهيلية ا 

 اش توكة ايت ابها املرينيني التأأهيلية  الثانوية صغريامحد  8

 اترودانت الفضيةل الثانوية التأأهيلية  رش يد القرع 9

 اترودانت س يدي و س يدي الثانوية التأأهيلية  صالح ادلين البشارة 10

 اترودانت التقنية الثانوية التأأهيلية  ايدير أأوحلاج 11

 اترودانت  املعرفةالثانوية التأأهيلية  وبداجمليد زنىك 12

 اترودانت املهدي بن بركة الثانوية التأأهيلية  مبارك جعول 13

 2022يوليوز  19 الثالاثء

 اترودانت أأولوز الثانوية التأأهيلية  احلسني اوويس 14

 تزينيت محمد اجلزويل م ادايالثانوية التأأهيلية  يوسف شكري 15

 تزينيت اينادريس الثالثانوية التأأهيلية  البشري املرتزي 16

 تزينيت الرازيالثانوية التأأهيلية  احلسان أأوهزا 17

 تزينيت ادريس الثاينالثانوية التأأهيلية  احلسني الوايف  18

 طاطا اقايغان الثانوية التأأهيلية  سعيد مس تبرش 19

 طاطا هللا بن مبارك  وبد س يديالثانوية التأأهيلية  حبسني ايت حبامن 20

 طاطا املنصور اذلهيب الثانوية التأأهيلية  معر أأوتسلمت 21

 طاطا السالم الثانوية التأأهيلية  امحد اعليا 22

 طاطا الامل الثانوية التأأهيلية  محمد ملني خطيب 23
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 2022 لسنة اجلهوية اإلدارية احلركة
عدادية اثنوية مدير منصب لشغل الأويل الانتقاء نتيجة  ا 

 

 املرتحشون املناصب الشاغرة

 ترتيب الاختيار املديرية الأصلية رمق التأأجري ال مس والنسب  املؤسسة   امجلاعة املديرية ال قلميية رمق املنصب 

داوتنان أأاكدير   100  ادلراركة ا 
اثنوية عيل بن أأيب 

 طالب ال عدادية

نزاكن أأيت ملول 1174650 احنوش ابراهمي  4 ا 

نزاكن أأيت ملول 1177985 وزيز معر  2 ا 

نزاكن أأيت ملول 1117267 فرعدوس عيل  2 ا 

داوتنان أأاكدير   101  اتمري ا 
اثنوية الزيتون  

 ال عدادية

نزاكن أأيت ملول 1174650 احنوش ابراهمي  2 ا 

نزاكن أأيت ملول 1177985 وزيز معر  3 ا 

سامويل احليان داوتنان-أأاكدير 1408508 ا   1 ا 

نزاكن أأيت ملول 288995 خريانية محيد  1 ا 

102 
اش توكة أأيت  

 ابها

س يدي 

 بييب
 .  غشت 20اث 

نزاكن أأيت ملول 1174650 احنوش ابراهمي  1 ا 

داوتنان-أأاكدير 1269310 محمد ساوو  1 ا 

نزاكن أأيت ملول 1177985 وزيز معر  1 ا 

نزاكن أأيت ملول 1117267 فرعدوس عيل  1 ا 

سك نزاكن أأيت ملول 213885 احلسني ا   1 ا 

 تومغرت اترودانت  105
اثنوية تش تولت 

 ال عدادية 

نزاكن أأيت ملول 1174650 احنوش ابراهمي  3 ا 

 1 اترودانت 1240376 وبدالسالم الأرايش

 1 اترودانت 1409114 بوقدير وبدالرحمي

نزاكن أأيت ملول 1270164 الطيب بوالزيت  2 ا 

.أأساكون اساكون اترودانت  106  اث 
 2 اترودانت 1240376 وبدالسالم الأرايش

نزاكن أأيت ملول 1270164 الطيب بوالزيت  3 ا 
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 2022 لسنة اجلهوية اإلدارية احلركة
 ةتأأهيلي اثنوية مدير منصب لشغل الأويل الانتقاء نتيجة

 املرتحشون املناصب الشاغرة

رمق 

 املنصب

املديرية 

 ال قلميية
 رمق التأأجري ال مس والنسب املؤسسة امجلاعة

املديرية ال قلميية 

 الأصلية

ترتيب 

 الاختيار
 مالحظات

 اترودانت 200
أأولد اتمية 

 )البدلية(

ثأأ. احلسن 

 الثاين

براهمي  ابط  2 اش توكة ايت ابها 744326 ا 
 

نزاكن أأيت ملول 1152464 طاح حسنالف  3 ا 
 

 3 اترودانت 1180908 وبداجمليد زنىك
 

 4 اترودانت 1172844 مبارك جعول
 

داوتنان 1235549 محمد شاوف  2 أأاكدير ا 
 

 اترودانت 201
اتلوين 

 )البدلية(

ثأأ. محمد 

 السادس

 7 اترودانت 1172844 مبارك جعول
 

 7 طاطا 1237869 محمد ملني خطيب
 

نزاكن أأيت ملول 1239083 وامد الراشدي  5 ا 
 

 9 تزينيت 1236302 احلسني الوايف
 

 5 اترودانت 1263868 احلسني اوويس
 

 اترودانت 202
اترودانت 

 )البدلية(

الثانوية 

التأأهيلية 

 الزراوي

 2 اترودانت 1591088 صالح ادلين البشارة
 

براهمي   3 اش توكة ايت ابها 744326 ابط ا 
 

 2 اداوتنان-ااكدير 1121543 حلسن لهنود
 

نزاكن أأيت ملول 1152464 الفطاح حسن  4 ا 
 

 4 اترودانت 1180908 وبداجمليد زنىك
 

 اترودانت 203
اترودانت 

 )البدلية(

الثانوية 

التاهيلية 

 التقنية

 2 اترودانت 1280994 رش يد القرع
 

 1 اترودانت 1591088 صالح ادلين البشارة
 

 1 اترودانت 56088 ايدير أأوحلاج
 

براهمي  ابط  1 اش توكة ايت ابها 744326 ا 
 

 1 اداوتنان-ااكدير 1121543 حلسن لهنود
 

 الفضيةل ثأأ. اتفنكولت اترودانت 204

 7 اترودانت 1180908 وبداجمليد زنىك
صب يف حاةل ا س ناد املن

للمتوفرين عىل  207

 الرشوط الوطنية

 1 اترودانت 1280994 رش يد القرع
 

براهمي  ابط  4 اش توكة ايت ابها 744326 ا 
 

 5 اترودانت 1172844 مبارك جعول
 

 6 طاطا 1237869 محمد ملني خطيب
 

نزاكن أأيت ملول 1239083 وامد الراشدي  3 ا 
س ناد املنصب  يف حاةل عدم ا 

للمتوفرين عىل  207

 الرشوط الوطنية
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 2022 لسنة اجلهوية اإلدارية احلركة
 ةتأأهيلي اثنوية مدير منصب لشغل الأويل الانتقاء نتيجة

 املرتحشون املناصب الشاغرة

رمق 

 املنصب

املديرية 

 ال قلميية
 رمق التأأجري ال مس والنسب املؤسسة امجلاعة

املديرية ال قلميية 

 الأصلية

ترتيب 

 الاختيار
 مالحظات

 اترودانت 205
س يدي 

 احساين

الثانوية 

التأأهيلية 

 أأحد

 6 اترودانت 1172844 مبارك جعول
 

 5 طاطا 1237869 محمد ملني خطيب
 

 10 تزينيت 1236302 احلسني الوايف
 

نزاكن أأيت مل 1239083 وامد الراشدي  6 ولا 
 

 3 اش توكة ايت ابها 1269494 امحد   صغري
 

 طاطا 206
مف احلصن 

 )البدلية(

اثنوية 

السالم 

 التأأهيلية

 1 طاطا 211375 سعيد مس تبرش
 

 1 طاطا 1180051 معر أأوتسلمت
 

 6 اترودانت 1180908 وبداجمليد زنىك
 

 1 طاطا 1179988 امحد اعليا
 

 8 طاطا 1237869 خطيب محمد ملني
 

 اقا ايغان طاطا 207

اثنوية اقا 

ايغان 

 التأأهيلية

 1 اداوتنان-ااكدير 78672 محمد اللب
 

 1 طاطا 1157462 حبسني ايت حبامن
س ناد  يف حاةل عدم ا 

 207املنصب 

للمتوفرين عىل الرشوط 

 الوطنية

 2 اترودانت 1180908 وبداجمليد زنىك

 3 طاطا 1179988 امحد اعليا

 4 تزينيت 1236302 احلسني الوايف

نزاكن أأيت ملول 1305531 وبد الهادي ابولبارودي  8 ا 

 ايسافن طاطا 208
اثنوية اسافن 

 التأأهيلية

 2 طاطا 1157462 حبسني ايت حبامن
 

 2 طاطا 1180051 معر أأوتسلمت
 

 5 اترودانت 1180908 وبداجمليد زنىك
 

 2 طاطا 1179988 امحد اعليا
 

 9 طاطا 1237869 محمد ملني خطيب
 

 أأيت وافقا تزينيت 209

الثانوية 

التأأهيلية 

ادريس 

 الثاين

 1 تزينيت 1178650 احلسان اوهزا
 

 1 تزينيت 1235660 يوسف شكري
 

 2 طاطا 211375 سعيد مس تبرش
 

 1 نيتتزي  1157410 البشري املرتزي
 

نزاكن أأيت ملول 1152464 الفطاح حسن  2 ا 
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