
نزاكن أ يت ملولاس تاذ الثانوي التأ هييل770419ادريس البيوسفي1 ا 

دادي1123982عبد هللا اليوسفي2 نزاكن أ يت ملولاس تاذ الثانوي ال ع ا 

لكممياس تاذ التعلمي الابتدايئ62478امحد سعيد حسوين3

داوتنانممون1268449بدر ادلين منسف 4 ر ا  أ اكدي

سامعيل الزيتوين5 املضيق الفنيدقاس تاذ التعلمي الابتدايئ1239862ا 

فينملحق تربوي1121403أ بو بكر بوروان6 س يدي ا 

ركز اجلهوي لالمتحاانت  امل

ية مبقر ال اكدمي

مصلحة بأ اكدميية سوس ماسة (ة)لحئة املرتحشني املدعوين لجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس

  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين بأ اكدير 2018 أ كتوبر 20يوم السبت 

اررمق التأ جري(ة)ال مس الاكمل للمرتحشت- ر املنصب املطلوبمقر العملال ط

1



ركز اجلهوي لالمتحاانت  امل

ية مبقر ال اكدمي

مصلحة بأ اكدميية سوس ماسة (ة)لحئة املرتحشني املدعوين لجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس

  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين بأ اكدير 2018 أ كتوبر 20يوم السبت 

اررمق التأ جري(ة)ال مس الاكمل للمرتحشت- ر املنصب املطلوبمقر العملال ط

داوتنانمفتش التوجيه الرتبوي1123870السعيد تربققايت 1 ر ا  أ اكدي

داوتنانمستشار يف التوجيه الرتبوي90553 رش يد قجعي2 ر ا  ااكدي

ش توكة أ يت ابهامفتش التوجيه الرتبوي209586محمد بكزنيز3

ش توكة أ يت ابهامستشار يف التوجيه الرتبوي1284126عبد الكبري اجلراري4

يةمستشارة يف التوجيه الرتبوي1176633 فرح ادلربيك 5 مقر ال اكدمي

دريس واملهين ركز اجلهوي للتوجيه امل امل

ية مبقر ال اكدمي
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ركز اجلهوي لالمتحاانت  امل

ية مبقر ال اكدمي

مصلحة بأ اكدميية سوس ماسة (ة)لحئة املرتحشني املدعوين لجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس

  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين بأ اكدير 2018 أ كتوبر 20يوم السبت 

اررمق التأ جري(ة)ال مس الاكمل للمرتحشت- ر املنصب املطلوبمقر العملال ط

داوتنانمترصف177308يوسف الغريب1 ر ا  أ اكدي

داوتنانمترصف91154 محمد الغازي 2 ر ا  أ اكدي

تاس تاذ التعلمي الابتدايئ57507حسن هدي3 اترودان

تزينيتاس تاذ الثانوي التأ هييل347829فيصل اشاكرمو4

دادي1448131عبد الغين ايوس5 فيناس تاذ الثانوي ال ع س يدي ا 

مصلحة التواصل وتتبع أ شغال اجمللس ال داري

ية  مبقر ال اكدمي
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ركز اجلهوي لالمتحاانت  امل

ية مبقر ال اكدمي

مصلحة بأ اكدميية سوس ماسة (ة)لحئة املرتحشني املدعوين لجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس

  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين بأ اكدير 2018 أ كتوبر 20يوم السبت 

اررمق التأ جري(ة)ال مس الاكمل للمرتحشت- ر املنصب املطلوبمقر العملال ط

يةمترصف1549671حسن رزق هللا1 مقر ال اكدمي

داوتنانملحق الاقتصاد والادارة1049133عبد الرحامن الادوزي2 ر ا  أ اكدي

داوتنانملحق الاقتصاد والادارة1280960املولودي بوس بع3 ر ا  أ اكدي

داوتنانمترصف1045582محمد ادمغار4 ر ا  أ اكدي

يةملحق الاقتصاد والادارة1307322انيس مه مسعود5 مقر ال اكدمي

مصلحة البناءات والتجهزي والهتيئة واملمتلاكت

ية  مبقر ال اكدمي
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ركز اجلهوي لالمتحاانت  امل

ية مبقر ال اكدمي

مصلحة بأ اكدميية سوس ماسة (ة)لحئة املرتحشني املدعوين لجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس

  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين بأ اكدير 2018 أ كتوبر 20يوم السبت 

اررمق التأ جري(ة)ال مس الاكمل للمرتحشت- ر املنصب املطلوبمقر العملال ط

طاطاملحق الاقتصاد والادارة1116373عبد اللطيف أ كناو1

طاطااس تاذ الثانوي التأ هييل1175133مولي محمد هبمو2

طاطااس تاذ التعلمي الابتدايئ1157370عبد العزيز ميسو3

طاطااس تاذ الثانوي التأ هييل1586299حفيظ الادرييس4

طاطاملحق الاقتصاد والادارة1236913رش يد الزاطي5

براهمي احلايج6 تاس تاذ الثانوي التأ هييل1543498ا  اترودان

الية ة وامل مصلحة تدبري املوارد البرشية والشؤون ال داري

لميية لطاطا ق ديرية ال  ابمل
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ركز اجلهوي لالمتحاانت  امل

ية مبقر ال اكدمي

مصلحة بأ اكدميية سوس ماسة (ة)لحئة املرتحشني املدعوين لجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس

  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين بأ اكدير 2018 أ كتوبر 20يوم السبت 

اررمق التأ جري(ة)ال مس الاكمل للمرتحشت- ر املنصب املطلوبمقر العملال ط

يةملحق الاقتصاد والادارة1234881عصام بنداود1 مقر ال اكدمي

داوتنانمترصفة1124977أ حالم العبدي 2 ر ا  أ اكدي

داوتنانمفتش التوجيه الرتبوي1123870السعيد تربققايت3 ر ا  أ اكدي

طاطامفتش التعلمي الابتدايئ64362محمد لضممي4

ش توكة أ يت ابهااس تاذة الثانوي التأ هييل1585314برشى أ مجييل5

دادي1182242مرمي زينون6 نزاكن أ يت ملولاس تاذة الثانوي ال ع ا 

نزاكن أ يت ملولاس تاذ الثانوي التأ هييل1546391عبد الصمد غادي7 ا 

داوتنانمستشار يف التوجيه الرتبوي90553رش يد قجعي8 ر ا  ااكدي

يةملحقة الاقتصاد والادارة1235940ماجدولني العاليم9 مقر ال اكدمي

يةمترصف1158797عبد العزيز ابزى10 مقر ال اكدمي

ش توكة أ يت ابهااس تاذ التعلمي الابتدايئ64184محمد أ بدار11

داوتنانمترصف1045582محمد ادمغار12 ر ا  أ اكدي

داوتنانملحق الاقتصاد والادارة270219جنيب رسول13 ر ا  أ اكدي

براهمي احربيل 14 داوتنانمترصف390351ا  ر ا  أ اكدي

مصلحة الارتقاء بتدبري املؤسسات التعلميية

ية مبقر ال اكدمي
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ركز اجلهوي لالمتحاانت  امل

ية مبقر ال اكدمي

مصلحة بأ اكدميية سوس ماسة (ة)لحئة املرتحشني املدعوين لجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس

  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين بأ اكدير 2018 أ كتوبر 20يوم السبت 

اررمق التأ جري(ة)ال مس الاكمل للمرتحشت- ر املنصب املطلوبمقر العملال ط

داوتناناس تاذ التعلمي الابتدايئ1046989عبد الرحمي ارضضار1 ر ا  أ اكدي

دامغار 2 داوتنانمترصف1045582محمد ا  ر ا  أ اكدي

داوتناناس تاذ التعلمي الابتدايئ1180588خادل انب3 ر ا  ااكدي

تاس تاذ التعلمي الابتدايئ1236963سعيد فهمي4 اترودان

تاس تاذ التعلمي الابتدايئ1174540جامل الالكب5 اترودان

تزينيتاس تاذ الثانوي التأ هييل1277061محمد تسمكني 6

تينغرياس تاذ الثانوي التأ هييل1279830ادريس ادلينامو7

ش توكة أ يت ابهااس تاذ التعلمي الابتدايئ64184محمد أ بدار 8

العيونمفتش التعلمي الثانوي1438691املهدي الفزين9

يةمترصفة1585423عائشة أ حناش10 مقر ال اكدمي

يةمترصف769946ميلود ازرهون 11 مقر ال اكدمي

ركز اجلهوي للتوثيق والتنش يط والانتاج الرتبوي امل

ية مبقر ال اكدمي

7



ركز اجلهوي لالمتحاانت  امل

ية مبقر ال اكدمي

مصلحة بأ اكدميية سوس ماسة (ة)لحئة املرتحشني املدعوين لجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس

  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين بأ اكدير 2018 أ كتوبر 20يوم السبت 

اررمق التأ جري(ة)ال مس الاكمل للمرتحشت- ر املنصب املطلوبمقر العملال ط

تزينيتاس تاذ التعلمي الابتدايئ1115979عبد احلي حبييب1

داوتناناس تاذ الثانوي التأ هييل1238925امحد ويدير2 ر ا  أ اكدي

داوتنانملحق الاقتصاد والادارة1049133عبد الرحامن الادوزي3 ر ا  أ اكدي

دن4 فينمترصف1679828أ حامد امل س يدي ا 

داوتنانملحق الاقتصاد والادارة1280960املولودي بوس بع5 ر ا  أ اكدي

داوتنانمترصف91154محمد الغازي6 ر ا  أ اكدي

داوتنانمترصف1045582محمد ادمغار7 ر ا  أ اكدي

الية مصلحة الشؤون الادارية وامل

داوتنان ر ا  لميية ل اكدي ق ديرية ال  ابمل
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ركز اجلهوي لالمتحاانت  امل

ية مبقر ال اكدمي

مصلحة بأ اكدميية سوس ماسة (ة)لحئة املرتحشني املدعوين لجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس

  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين بأ اكدير 2018 أ كتوبر 20يوم السبت 

اررمق التأ جري(ة)ال مس الاكمل للمرتحشت- ر املنصب املطلوبمقر العملال ط

تاس تاذ الثانوي التأ هييل1232992جامل العلوي1 اترودان

نزاكن أ يت ملولاس تاذ الثانوي التأ هييل716740الطيب بن داود2 ا 

داوتنانأ س تاذ مربز368090هشام الزين3 ر ا  أ اكدي

داوتنانمترصفة1124977أ حالم العبدي 4 ر ا  أ اكدي

ش توكة أ يت ابهااس تاذة الثانوي التأ هييل1585314برشى أ مجييل5

نزاكن أ يت ملولمترصف218016اسعيد اسوعدي6 ا 

داوتنانممون1680103مبارك غنام7 ر ا  أ اكدي

ش توكة أ يت ابهااس تاذ التعلمي الابتدايئ1265360محمد ظين8

داوتنانمترصف1582577رش يد احملمدي9 ر ا  أ اكدي

سامعيل الزيتوين10 املضيق الفنيدقاس تاذ التعلمي الابتدايئ1239862ا 

مصلحة تدبري املوارد البرشية

داوتنان ر ا  لميية ل اكدي ق ديرية ال  ابمل
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ركز اجلهوي لالمتحاانت  امل

ية مبقر ال اكدمي

مصلحة بأ اكدميية سوس ماسة (ة)لحئة املرتحشني املدعوين لجتياز مقابالت الانتقاء الهنايئ لشغل منصب رئيس

  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر محمد الزرقطوين بأ اكدير 2018 أ كتوبر 20يوم السبت 

اررمق التأ جري(ة)ال مس الاكمل للمرتحشت- ر املنصب املطلوبمقر العملال ط

تاس تاذة التعلمي الابتدايئ1121320حانة ماء العينني1 اترودان

تملحق الاقتصاد والادارة1157036اجلياليل بدوح2 اترودان

تملحق الاقتصاد والادارة1121251عبد هللا سويس3 اترودان

تاس تاذ الثانوي التأ هييل1181935عبد هللا حيسن4 اترودان

تملحق الاقتصاد والادارة59057حسن امرير5 اترودان

تاس تاذ الثانوي التأ هييل1546662عبد الرحمي جليبينة6 اترودان

نزاكن أ يت ملولاس تاذ الثانوي التأ هييل716740الطيب بن داود7 ا 

مصلحة تدبري املوارد البرشية

لميية لتارودانت ق ديرية ال   ابمل
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