
لتربية والتكىين لجهة لشغل منصب رئيس مصلحة باألكاديمية الجهىية ل نتائج االنتقاء النهائي

 األكاديمي القرار بمىجب بشأنها التباري تم والتي المديريات اإلقليمية التابعة لهاسىس ماسة و

 7561 دجنبر 60 بتاريخ 50-61 رقم
 رمق امتأ جري الامس اماكمل ملره املنصب ت-ر

 9953261 ربَع احلرش ال اكدميَة مصلحة الإرشاف ػىل  مؤسسات امتؼلمي ال وىل وامتؼلمي املدريس اخلصويص 1

براىمي كامنيت ال اكدميَة املركز اجليوي نلتوجِو املدريس وامليين  2  361559 اإ

ة مالفتحاص  3  9943234 رضوان امضايه ال اكدميَة اموحدة اجليًو

ػادة الاهتضار  مصلحة امتدبري امتوكؼي 4 بورك ال اكدميَة نلموارد امبرشًة واإ  9959255 غبد امحلَد اإ

 9543344 غبد اموىاب منترص ال اكدميَة مصلحة امصفلات واملضرتايت  5

 9945956 حلسن أ كنني ال اكدميَة مصلحة ثدبري املسار امليين والارثلاء ابملوارد امبرشًة  6

 9943995 حلسن امبودايل ال اكدميَة مصلحة ادلمع الاجامتغي  7

 22563 محمد غنان ال اكدميَة مصلحة امضؤون املاهوهَة وامرشاكة  8

دٌرس  امبس يت ال اكدميَة مصلحة الإحصاء وادلراسات  9  9533266 مولي اإ

ة  10 كلميي  ملنظومة  الإػالم مبدًٍر داوثنان املركز  الإ  535639 احلسني  أ غعار أ اكدٍر اإ

ة  11 كلميي مالمتحاانت مبدًٍر داوثنان املركز الإ  9255234 غايب ظو ايسني أ اكدٍر اإ

داوثنان مصلحة امبناايت وامتجيزي واملمتلاكت  12  9932392 منري أ زرو أ اكدٍر اإ

كلميي مالمتحاانت  13 نزاكن أ ًت ملول املركز الإ  35525 املصعفى ابكضُش اإ

نزاكن أ ًت ملول مصلحة ثأ ظري املؤسسات امتؼلميَة وامتوجِو  14  9215544 حسن أ كراض اإ

ة   15 ة مبدًٍر نزاكن أ ًت ملول مصلحة امضؤون امرتبًو  9923665 حكمية مصدق اإ

ة  16 كلميي  ملنظومة  الإػالم مبدًٍر نزاكن أ ًت ملول املركز  الإ  9125229 خادل  فائق اإ

نزاكن أ ًت ملول مصلحة امبناايت وامتجيزي واملمتلاكت  17  9932393 فوزي احلسن اإ

ة واملامَة   18 نزاكن أ ًت ملول مصلحة امضؤون الإداًر  9943295 محمد  بوزىري اإ

نزاكن أ ًت ملول مصلحة امتخعَط واخلًرعة املدرس َة  19 ب اإ  945525 محمد غًر

نزاكن أ ًت ملول مصلحة امضؤون املاهوهَة وامتواصل وامرشاكة  20  452223 جاغى  بروص اإ

كلميي مالمتحاانت  21  9531621 أ محد بن امؼريب ص توكة أ ًت ابىا املركز الإ

 9212425 مصعفى مماوي ص توكة أ ًت ابىا مصلحة ثأ ظري املؤسسات امتؼلميَة وامتوجِو  22

 392351 غبد امرزاق  مزمويح ص توكة أ ًت ابىا مصلحة امضؤون املاهوهَة وامتواصل وامرشاكة  23

كلميي  ملنظومة  الإػالم  24  9993339 رص َد بضارة ثزيهُت املركز  الإ

 9924122 غبد انلعَف اجكٍرر ثزيهُت مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة  25

كلميي مالمتحاانت  26  9346533 منصف امزواق ثزيهُت املركز الإ

كلميي مالمتحاانت  27  944365 احلسن بوثغر اتروداهت املركز الإ

 9535564 هبِل جمدي اتروداهت مصلحة امبناايت وامتجيزي واملمتلاكت  28

 26363 امحد اًت حبان اتروداهت مصلحة امضؤون املاهوهَة وامتواصل وامرشاكة  29

ة وامتخعَط واخلًرعة املدرس َة  مصلحة 30  31335 محمد مضممي ظاظا امضؤون امرتبًو

 526552 اخللَل هويح ظاظا مصلحة امضؤون املاهوهَة وامتواصل وامرشاكة  31

 



 

 

 

لتربية والتكىين لجهة لشغل منصب رئيس مصلحة باألكاديمية الجهىية ل نتائج االنتقاء النهائي

  األكاديمي القرار بمىجب بشأنها التباري تم والتي المديريات اإلقليمية التابعة لهاسىس ماسة و

 7562 مارس 75 بتاريخ 56-62 رقم

 

 

 
 رمق امتأ جري الامس اماكمل ملره املنصب ت-ر

 9222153 فريج ابزي ال اكدميَة مصلحة املزياهَة واحملاس بة   1

داوثنان مصلحة امضؤون املاهوهَة وامتواصل وامرشاكة  2  442353 حسن اباب أ اكدٍر اإ

 

 


