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

ومسؤسسا  التعل م الاانو   سؤسسا  التعل م الاانو  التهأيييمبومدير ادلراسة لشغل همام مدير 

 الثننيال عداد  أأن مقابال  الانتقاء الهنايئ س تجرى ابملركز اجلهو  للتكوين املس متر بهأاكدير يويم 

التوزيع الوارد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا؛ وذكل حسب 2018أأبريل  10و  09والاالاثء   

  .أأسفهلجلدولني اب

ىل مركز املقابال  مصحوبني مبا يي: حشني احلضو وعليه، يتعني عىل املرت      ر ا 

 ؛لتعريفل  الوطنيةبطاقة ال  

 حول تس يري املنصب املطلوب؛ املرتحش ( نسخ من املرشوع الرتبو  اذل  يتضمن تصور6ست) 

  ( نسخ من هنج السرية معززة بلك الواثئق املابتة ملضاميهنا.6ست ) 

 لحئة املرتحشني ملنصب مدير باانوية اعدادية
 ا جراء املقابةل  اترخي املهمة احلالية الاصلية املديرية  الاصلية املسؤسسة و النسب الامس رمق التهأجري ر 

 2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام للخارجية  ش توكة أ يت ابيا  عبدهللا الشفشاوين  امعضور عبد هللا 717642 1

 2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام لدلاخلية ش توكة أ يت ابيا  س يد  خليل  عي توهير 1123901 2

دا وتنان أأاكدير   الكويرة  أأبوقدير حسن 1152707 3  2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام للخارجية  ا 

دا وتنان أأاكدير   الزبري ابن العوام   عزيز   معر 1177985 4  2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام للخارجية  ا 

دا وتنان أأاكدير   انبلس    عبدالعزيز القضيب 710636 5  2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام للخارجية  ا 

دا وتنان أأاكدير   الرايض   امحد اخلدراي  1240397 6  2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام للخارجية  ا 

نزاكن ايت ملول  ابن حنبل محمد خلزايم 298596 7  2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام للخارجية  ا 

نزاكن ايت ملول  الاطلس عبد هللا زوزوا 372663 8  2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام للخارجية  ا 

نزاكن ايت ملول  امحد املنصور اذلييب الرفاعي بوزكر  1123820 9  2018أأبريل  09ال ثنني يوم  حارس عام للخارجية  ا 

نزاكن ايت ملول  الهداية  سعيد بواي 1232909 10  2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام للخارجية  ا 

 2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام لدلاخلية اترودانت  أأراكن   حسن املش بوك 1240439 11

 ــالنــــإعــــ
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 ا جراء املقابةل  اترخي املهمة احلالية الاصلية املديرية  الاصلية املسؤسسة و النسب الامس رمق التهأجري ر 

 2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام للخارجية  اترودانت  س يد  واعزيز     أأبوطاسمعر  1240320 12

 2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام للخارجية  اترودانت  أأراكن  عبد اللطيف اكبري  1177949 13

 2018أأبريل  09يوم ال ثنني  لدلاخليةحارس عام  اترودانت  السعادة ابراي م بسطارين 1051396 14

 2018أأبريل  09يوم ال ثنني  حارس عام لدلاخلية اترودانت  املس تقبل ميلود الغول 1240380 15

لتارودانتال قلميية   امخلاعي امحد 1233358 16  2018أأبريل  10يوم الاالاثء  مستشار يف التوجيه اترودانت  املديرية 

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء  حارس عام للخارجية  اترودانت  اولوز  محمد حفيظ 398174 17

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء  حارس عام للخارجية  اترودانت  أأوزيوة   اسامعيل ايت عباس 1240311 18

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء   حارس عام للخارجية اترودانت  اولوز  محمد بورزيزا 398347 19

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء  حارس عام للخارجية  اترودانت  أأسايك   اخلرض صاحل 1177159 20

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء  حارس عام للخارجية  اترودانت  تيزنر  التلويس حاميد 1240960 21

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء  حارس عام للخارجية  اترودانت  اميولس  عز ادلين الكنتاو  738102 22

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء  حارس عام للخارجية  اترودانت  أأكدير ملول   عبد الرحامن عبد املوىل 1240352 23

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء  حارس عام للخارجية  اترودانت  تيو   عبد النيب ابيه 1240432 24

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء  حارس عام لدلاخلية طاطا  طارق بن زايد ابرك عي 147709 25

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء  حارس عام للخارجية  طاطا  ابن سينا   امحد برمهو 1282035 26

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء  حارس عام للخارجية  طاطا  املرابطني اصفار احلسني 1281722 27

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء  حارس عام للخارجية  طاطا  القدس محمد احلراين 306171 28

 2018أأبريل  10يوم الاالاثء  مستشار يف التوجيه السامرة  ال قلميية ابلسامرةاملديرية  املنهتيي  نور ادلين 1152461 29

 

 لحئة املرتحشني ملنصب مدير ومنصب مدير ادلراسة  باانوية تهأييلية

جراء املقابةل املهمة احلالية الاصلية املديرية  الاصلية املسؤسسة و النسب الامس رمق التهأجري ر   اترخي ا 

دا وتنان أأاكدير   الأمل    البشري معتصم 211248 1  2018أأبريل  09ال ثنني  حارس عام للخارجية  ا 

دا وتنان أأاكدير   عبد الكرمي اخلطايب    حسن لعلوة 1125364 2  2018أأبريل  09ال ثنني  حارس عام للخارجية  ا 

دا وتنان أأاكدير   املتنيب    عايل شار 242248 3  2018أأبريل  09ال ثنني  انظر اثنوية ا 

دا وتنان أأاكدير   الأمل    عبد العزيز أأمني 366318 4  2018أأبريل  09ال ثنني  حارس عام للخارجية  ا 

نزاكن ايت ملول  عبد هللا بن ايسني العمر  مينة 988263 5  2018أأبريل  09ال ثنني  مدرس ا 

نزاكن ايت ملول  فيصل بن عبد العزيز احلسني العريج 279905 6  2018أأبريل  09ال ثنني  انظر اثنوية ا 
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جراء املقابةل املهمة احلالية الاصلية املديرية  الاصلية املسؤسسة و النسب الامس رمق التهأجري ر   اترخي ا 

نزاكن ايت ملول  الصفاء بومزوغ  احلبيب 738023 7  2018أأبريل  09ال ثنني  انظر اثنوية ا 

 2018أأبريل  09ال ثنني  انظر اثنوية تزينيت  احلسن الااين محمد الزبيغ 716544 8

 2018أأبريل  09ال ثنني  انظر اثنوية تزينيت  السالم  رزق عبد هللا 837051 9

 2018أأبريل  09ال ثنني  انظر اثنوية تزينيت  ابراي م وخزان احلامد  مول  حلسن 1284961 10

 2018أأبريل  09ال ثنني  انظر اثنوية ش توكة أ يت ابيا  أ يت ابيا  محمد كزطي 306749 11

 2018أأبريل  10الاالاثء  انظر اثنوية اترودانت  الراز  جنيب بندار 341933 12

 2018أأبريل  10الاالاثء  انظر اثنوية اترودانت  الأرك عبد العزيزاملسؤذن    1309891 13

 2018أأبريل  10الاالاثء  انظر اثنوية اترودانت  أأولوز   ابراي م ايت عبدو 364553 14

 2018أأبريل  10الاالاثء  انظر اثنوية اترودانت  س يد  وس يد  اسكو عبد الرحامن 1171124 15

 2018أأبريل  10الاالاثء  انظر اثنوية طاطا  الامل محمد منترص 398930 16

 2018أأبريل  10الاالاثء  انظر اثنوية طاطا  اجلديدة  حلسن أأويوب 92849 17

 2018أأبريل  10الاالاثء  انظر اثنوية طاطا  عالل بن عبد هللا رش يد عبد امحليد  1051874 18

 2018أأبريل  10الاالاثء  انظر اثنوية طاطا  ابن الهيمث بوبكر احلسن 342004 19

 2018أأبريل  10الاالاثء  انظر اثنوية طاطا  ابن خدلون يريد حمند 1276924 20

 2018أأبريل  10الاالاثء  انظر اثنوية بوجدور  جابر ابن حيان  أأمحد سامل جناح 347947 21

 


