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 الحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة( مصلحة تأ طري املؤسسات التعلميية والتوجيه

قلميية الإنزاكن أ يت  ملول التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( ابملديرية االإ
 

 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 09h00 1443781 محمد رساج ادلين 1

 2020 نونرب 14السبت 
 املركز اجلهوي للتكوين املس متر  

 محمد الزرقطوين بأ اكدير

 09h30 93216 الهامشي الزيويت  2

 10h00 1156759 عبدالرحامن خال 3

 10h30 1177947 احلبيب جهياد 4

 11h00 1122379 حسن يكو 5

 11h30 64362 محمد لضممي 6

 12h00 1680470 العريب ضيوع 7

 

لهياماملشار  واملاكن التارخي يف احلضور املدعوين املرتحشني عىل يتعني(*)    .للتعريف الوطنية وببطاقهتم ابالس تدعاء مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل  أ عاله اإ

. 
 



 

 

 

جهة سوس ماسة –الجهوية للتربية والتكوين  األكاديمية  

 24 55 84 28 05     :/الفاكس  83 83 38 28 05  : الهاتف –أكادير  –S/7شارع موالي يوسف حي النهضة ص.ب 

2 9/  

 الحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة( مصلحة تأ طري املؤسسات التعلميية والتوجيه

قلميية   التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( لش توكة أ يت ابهاابملديرية االإ
 

 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 14h30 1282668 أ محد أ وزال 1

   2020 نونرب 14 السبت
 املركز اجلهوي للتكوين املس متر  

 محمد الزرقطوين بأ اكدير

 15h00 1549619 النعامئ لبىن أ بو 2

 15h30 1580234 احلسن شكوك 3

 16h00 1406937  اخلروف عيل 4

 16h30 1266093 هشام الكعيب 5

 17h00 1240930 محمد احنصال  6

سك 7  17h30 213885 احلسني اإ

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور املدعوين املرتحشني عىل يتعني(*)    .للتعريف الوطنية وببطاقهتم ابالس تدعاء مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل  أ عاله املشار اإ

 
 

 



 

 

 

جهة سوس ماسة –الجهوية للتربية والتكوين  األكاديمية  

 24 55 84 28 05     :/الفاكس  83 83 38 28 05  : الهاتف –أكادير  –S/7شارع موالي يوسف حي النهضة ص.ب 

3 9/  

 ملنظومة االإعالم قلمييالإ ااملركز الحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة( 

قلميية الإنزاكن أ يت  ملول التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( ابملديرية االإ
 

 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

دحمنـــد 1  09h00 1309172 عبـداللــه اإ

   2020 نونرب 14السبت 
 املركز اجلهوي للتكوين املس متر 

 بأ اكدير محمد الزرقطوين

 09h30 741855 محمد اليعقويب  2

 10h00 1044460 محمد هراوي  3

 10h30 1238730 نورادلين جناري  5

 11h00 1264346 رش يدة بلقعدة 6

 11h30 1276677 عبد الوهاب منترص 4

 12h00 1233883 محمد أ بورجا  7

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور املدعوين املرتحشني عىل يتعني(*)    .للتعريف الوطنية وببطاقهتم ابالس تدعاء مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل  أ عاله املشار اإ
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قلميي املركزالحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة(   االإعالم ملنظومة االإ

قلميية   التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( لتارودانتابملديرية االإ
 

 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 14h30 1121320 ماء العينني حانة  1

 2020 نونرب 14 السبت
 املس متر للتكوين اجلهوي املركز

 بأ اكدير الزرقطوين محمد

 15h00 1156977 عيىس ابر 2

 15h30 1154325 عبد الكبري الادرييس 3

 16h00 1310016 امحد بوميغارن 4

 16h30 743559 ابراهمي الطالب 5

 17h00 1240386 مصطفى اجلراري 6

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور املدعوين املرتحشني عىل يتعني(*)    .للتعريف الوطنية وببطاقهتم ابالس تدعاء مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل  أ عاله املشار اإ
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قلميياملركز الحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة(   ملنظومة االإعالم االإ

قلميية   التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( لتزينيتابملديرية االإ
 

 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 09h00 1269575 محمد اسليوت 1

 2020 نونرب 14 السبت
 املس متر للتكوين اجلهوي املركز

 بأ اكدير الزرقطوين محمد

 09h30 1238359 مصطفى مرا 2

 10h00 1238422 عبد اللطيف ماكوي 3

 10h30 1157380 حلسن لكيحال  4

براهمي فاحل 5  11h00 1447036 اإ

 11h30 1047535 خليد ابللن 6

 12h00 1267116 محمد حواز 7

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور املدعوين املرتحشني عىل يتعني(*)    .للتعريف الوطنية وببطاقهتم ابالس تدعاء مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل  أ عاله املشار اإ
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 الشؤون الرتبويةالحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة( مصلحة 

قلميية   التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( لتزينيتابملديرية االإ
 

 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 14h30 64362 محمد لضممي 1

 2020 نونرب 14 السبت
 املس متر للتكوين اجلهوي املركز

 بأ اكدير الزرقطوين محمد

 15h00 1046935 ادالقايضابراهمي  2

 15h30 1267116 محمد حواز 3

 16h00 58544 ايوــمــعبدهللا ص 4

براهمي عفيف 5  16h30 1156762 اإ

 17h00 57480 محمدمحري 6

 17h30 1173659 احلسن العرسي 7

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور املدعوين املرتحشني عىل يتعني(*)    .للتعريف الوطنية وببطاقهتم ابالس تدعاء مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل  أ عاله املشار اإ
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 االإحصاء وادلراساتالحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة( مصلحة 

 ل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*(اب
 

 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 09h00 1276677 عبد الوهاب منترص 1

 2020 نونرب 14 السبت
 املس متر للتكوين اجلهوي املركز

 بأ اكدير الزرقطوين محمد

 09h30 1233883 محمد أ بورجا  2

 10h00 1407865 بوش ىت املنصوري  3

 10h30 62458 الناسيكرش يد  4

 11h00 1050486 فريج ابزي 5

 11h30 1234778 رقية بلفقيه 6

 12h00 741855 محمد اليعقويب  7

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور املدعوين املرتحشني عىل يتعني(*)    .للتعريف الوطنية وببطاقهتم ابالس تدعاء مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل  أ عاله املشار اإ
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 واملالية االإدارية الشؤون مصلحةالحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة( 

قلميية   التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( لتزينيتابملديرية االإ
 

 
 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 14h00 62134 بوتزوا عيل  1

 2020 نونرب 14 السبت
 املس متر للتكوين اجلهوي املركز

 بأ اكدير الزرقطوين محمد

 14h30 56709 بن حييا احلسن  2

 15h00 1266622 الطايش عيل  3

 15h30 57410 حسن الصناع 4

 

لهيام واملاكن التارخي يف احلضور املدعوين املرتحشني عىل يتعني(*)    .للتعريف الوطنية وببطاقهتم ابالس تدعاء مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل  أ عاله املشار اإ
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 والتجهزيات واملمتلاكتالبناءات الحئة املرتحشني املدعوين الجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس)ة( مصلحة 

قلميية   التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة )*( لتزينيتابملديرية االإ
 

 
 

جراء املقابالت التارخي التوقيت رمق التأ جري الاكمل للمرتحش الامس ت -ر  ماكن اإ

 16h00 56981 بومجع بويزاكن 1

 2020 نونرب 14 السبت
 املس متر للتكوين اجلهوي املركز

 بأ اكدير الزرقطوين محمد

 16h30 1679099 يوسف بن اسامعيل 2

 17h00 1157364 عبداملاكل ادليوان  3

 17h30 1046935 ابراهمي ادالقايض 4

 18h00 1157314 عبد هللا جوراغ 5

 

لهياماملشار  واملاكن التارخي يف احلضور املدعوين املرتحشني عىل يتعني(*)   .للتعريف الوطنية وببطاقهتم ابالس تدعاء مصحوبني ،احملدد للمقابةل التوقيتنصف ساعة قبل  أ عاله اإ

 
 

 


