
            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الجھة الشرقیة1503776لطیفة العكروش10801010010

الجھة الشرقیة1543125محمد عمراوي20802010014

الجھة الشرقیة1503589موالي احمد عثماني30803010005

الجھة الشرقیة1543120لمین امعضور40803010006

الجھة الشرقیة1543234عبد الغاني بنعیسى50803010008

الجھة الشرقیة1545561المكي ابومزوغ60803010009

الجھة الشرقیة1503694نعیمة بوجمعاوي70805010011

الجھة الشرقیة1543773سوفیان احسایني80805010014

الجھة الشرقیة1503532محمد ایت حمو90805060001

الجھة الشرقیة1443643إلھام المدبوحي100806010006

الجھة الشرقیة1305844التجاني أسالو110806010007

الجھة الشرقیة1503660حنان بنسعیدي120806010010

الجھة الشرقیة1171819بشرى اوالھادي130807010001

الجھة الشرقیة1544004مجیدة مرابیط140807010005

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 1 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الدار البیضاء الكبرى1410399زینب الحركاتي10901010001

20901010003
فاطمة الزھراء الكالبي 

العلمي
الدار البیضاء الكبرى1410749

الدار البیضاء الكبرى1543017امبارك ابھاوي30902010001

الدار البیضاء الكبرى1544090محمد أسوس40903010007

الدار البیضاء الكبرى1410700الصدوقي خالد50903010008

الدار البیضاء الكبرى1543651أشرف الصغـــیر60903010009

الدار البیضاء الكبرى1544055اسماء العمراني االدریسي70903010011

الدار البیضاء الكبرى1543973مسماري ابراھیم80903010012

الدار البیضاء الكبرى1446609فتحي فاطمة الزھراء90903010015

الدار البیضاء الكبرى1444379یوسف التولني100903010021

الدار البیضاء الكبرى1545548سماع مصطفى110903010023

الدار البیضاء الكبرى1439243أحالم الختاري120903010026

الدار البیضاء الكبرى1285019عبد المجید فتح هللا130905010007

الدار البیضاء الكبرى1282584زینب عشماوي140905010016

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 2 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الدار البیضاء الكبرىZ334112الحسین اعالم150906010001

الدار البیضاء الكبرىG289726ھشام خلخال160906010002

الدار البیضاء الكبرىW308563احمد فوالح170906010003

الدار البیضاء الكبرىBH188972محمد بلكوراني180906010031

الدار البیضاء الكبرىBH151053السعدیة صابر190906010032

الدار البیضاء الكبرىQ147628صالح المراح200906010038

الدار البیضاء الكبرىBH170886رشید متشكیر210906010041

الدار البیضاء الكبرى1410192إلھام األعواني220907010001

الدار البیضاء الكبرى1444370سناء ابن عزوز230907010002

الدار البیضاء الكبرى1278719نورة مرشد240907010012

الدار البیضاء الكبرى1279643مصطفى لفحایص250908010002

الدار البیضاء الكبرى1285112نوال لكزولي260908010003

الدار البیضاء الكبرى1176360خلید الزرایدي270908010004

الدار البیضاء الكبرى63508جمال مھدي280908010005

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 3 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الدار البیضاء الكبرى1278135محمد ویرار290908010006

الدار البیضاء الكبرى1267959عادل لمطاھري300908010011

الدار البیضاء الكبرى1410139مریم الشرقاوي السالمي310908010018

الدار البیضاء الكبرى1443632امال معقیلي32908010023

الدار البیضاء الكبرى1439211نبیل العدولي33908010024

الدار البیضاء الكبرى1545577حمیدة بلفساحي34908010025

الدار البیضاء الكبرى1543802طارق جامة35908010033

الدار البیضاء الكبرى1543958السعید محیمدة36908010035

الدار البیضاء الكبرى1443647ابتسام مسكین37908010037

الدار البیضاء الكبرى1504060فوزیة الكانوني38908010038

الدار البیضاء الكبرى1543317محمد بوسوف39908010040

الدار البیضاء الكبرى1277535الھام انكاد40908010041

الدار البیضاء الكبرى1410015لطیفة بصور41908010044

الدار البیضاء الكبرى1410592رشید موسي42908010054

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 4 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الدار البیضاء الكبرى1277663رشید الحیان430909010013

الدار البیضاء الكبرى1443747یاسین سیفي440909010019

الدار البیضاء الكبرى1446667مریم إد الطالب450910010011

الدار البیضاء الكبرى1269721عبد الغفور تاودي460910010012

الدار البیضاء الكبرى1156289أمینة الرامي470910010014

الدار البیضاء الكبرى1285177أمینة المودن480910010021

الدار البیضاء الكبرى1285251سھام السكیوي490910010031

الدار البیضاء الكبرى1542301كمال أمزان500910010081

الدار البیضاء الكبرى1443638أسماء محو510911010011

الدار البیضاء الكبرى1446780حنان األزھار اإلدریسي520911010021

الدار البیضاء الكبرى1410773یاسین ودیع53912060001

الرباط - سال - زمور - زعیر1543431ھاجر العفیر11001010001

الرباط - سال - زمور - زعیر1446695توفیق خوطبي21001010003

الرباط - سال - زمور - زعیر1503818زینب الفتي31001010022

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 5 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الرباط - سال - زمور - زعیر1543028عبد النبي أشطبي41001010053

الرباط - سال - زمور - زعیر1504126رشیدة لطیف51002010002

الرباط - سال - زمور - زعیر1446623جلیلة حدو61002010042

الرباط - سال - زمور - زعیر1262059الحسین اوزروال71002010081

الرباط - سال - زمور - زعیر1446363كمال عباسة81002010084

الرباط - سال - زمور - زعیر1503525رقیة ایت ابراھیم91002010104

الرباط - سال - زمور - زعیر1503587طارق عطفان101002010105

الرباط - سال - زمور - زعیر1543171عمر بشیر111002010124

الرباط - سال - زمور - زعیر1446528بویغف نورة121003010008

الرباط - سال - زمور - زعیر1504048جیعلة زھیرة131003010009

الرباط - سال - زمور - زعیر1285164مكواز سعید أبو عنان141003010010

الرباط - سال - زمور - زعیر1284944الفلكي ھدى151003010014

الرباط - سال - زمور - زعیر1277003نبیل لبنى161003010058

الرباط - سال - زمور - زعیر1503999حلیمة حمدوني171003010061

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 6 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الرباط - سال - زمور - زعیر1543381صفاء الداودي181003010062

الرباط - سال - زمور - زعیر1543677ھاجر فارس191004010002

الرباط - سال - زمور - زعیر1544057عائشة وبران201004010004

الرباط - سال - زمور - زعیر1543731كلثوم حاج211004010005

الرباط - سال - زمور - زعیر1544186نعیمة السلیماني221004010015

الرباط - سال - زمور - زعیر1543951احمد معروفي231004010019

الرباط - سال - زمور - زعیر1285228احمد السعیدي241004010030

الرباط - سال - زمور - زعیر1281507رشیدة اوفارة251004010031

الرباط - سال - زمور - زعیر1049193احمد والي علمي261004010033

الرباط - سال - زمور - زعیر1543147خالید عیسى271004010034

الرباط - سال - زمور - زعیر1543911بشرى لغریسة281004010061

الرباط - سال - زمور - زعیر1543248ھشام بنوزكري291004010077

الرباط - سال - زمور - زعیر1544261اسامة زروال301004010097

الشاویة - وردیغة1544110عبد العزیز الرزیني1601010003

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 7 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الشاویة - وردیغة1503639عبد الغني بن القائد2601010005

الشاویة - وردیغة1267154بھیجة حساني3601010007

الشاویة - وردیغة1306377یونس شفیق4601010009

الشاویة - وردیغة1503655عبد اللطیف بنجلول5601010024

الشاویة - وردیغة1279652امان لعجامي6601010028

الشاویة - وردیغة1237806عادل كزار7601010030

الشاویة - وردیغة1545460زینب أشرقي8601010048

الشاویة - وردیغة1446569سعید  المرشدي9606060001

الشاویة - وردیغة1439279ایمان البكوري100609010015

الشاویة - وردیغة1439261محمد المروني110641010033

الشاویة - وردیغة1542278فاطمة الزھراء خلوق120699010008

130699010018
فاطمة الزھراءالوزاني 

الشھدي
الشاویة - وردیغة1410310

الشاویة - وردیغة1542281صباح العلوشي140699010019

الشاویة - وردیغة1443679حمید نھاش150699010020

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 8 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الشاویة - وردیغة1409974المختار اعطیة160699010023

الشاویة - وردیغة1113724نادیة سماد170699010032

الشاویة - وردیغة1503968رشید اكریني180699010054

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1409856یارة الغالیة10201010022

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1545540رزوق نادیة20201010023

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1543705احمدناه كریرات30202010007

الغرب - الشراردة - بني حسن1276469نوال الحیاتي10501010018

الغرب - الشراردة - بني حسن1446702صباح األعرج20501010021

الغرب - الشراردة - بني حسن1503526ایت داوود أحمد30501010022

الغرب - الشراردة - بني حسن1504279صفاء سالك40501010023

الغرب - الشراردة - بني حسن1120252مریقاص عبد الرحیم50501010052

الغرب - الشراردة - بني حسن1282439سحیوف یوسف60501010053

الغرب - الشراردة - بني حسن1503640معاذ بنجدو70501010063

الغرب - الشراردة - بني حسن11547293ھشام زنبي80501010071

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 9 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الغرب - الشراردة - بني حسن1410106محمد بوطیب90502010006

الغرب - الشراردة - بني حسن1410338ابراھیم السوسي100502010007

الغرب - الشراردة - بني حسن1444395سھام الطریشل110502010015

الغرب - الشراردة - بني حسن1504021عبد الرزاق احمیداني120502010026

الغرب - الشراردة - بني حسن1503517عماد أحیطور130502010027

الغرب - الشراردة - بني حسن1503766لیلى دكیري140502010028

الغرب - الشراردة - بني حسن1543256عادل برحو150502010029

الغرب - الشراردة - بني حسن1504313بدر التویر160503010001

الغرب - الشراردة - بني حسن1410298ادریس المتوكل170503010004

الغرب - الشراردة - بني حسن1542323محمد الرفیق180503010006

الغرب - الشراردة - بني حسن1279323مصطفى حوود190503010008

الغرب - الشراردة - بني حسن1279931یونس خیران200503010009

الغرب - الشراردة - بني حسن1276942علي قارة210503010010

الغرب - الشراردة - بني حسن1446581عبد القادر الغزالي220503010014

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 10 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الغرب - الشراردة - بني حسن1409880التھامي ابوزكي230503010015

الغرب - الشراردة - بني حسن1306536طریق الدوخ240503010020

الغرب - الشراردة - بني حسن1409202الباشر المقدم250503010034

الغرب - الشراردة - بني حسن1047679الحسن وحدیدو260503010035

الغرب - الشراردة - بني حسن1444408لوبنة برقیة270503010045

الغرب - الشراردة - بني حسن1544184محمد عبد الصمد السكاكري280503010046

تادلة - أزیالل1543738محمد ھمامي11225010018

تادلة - أزیالل1177695جواد وراد21225010022

تادلة - أزیالل1543459محمد البوشیخي31226010016

تادلة - أزیالل1503628لحسن بن الحاج41226010020

تادلة - أزیالل89241محمد حنصالي51226010024

تادلة - أزیالل1543665عمر الزھري61226060002

تادلة - أزیالل1504118عزیزة لعمیري71227010007

تادلة - أزیالل1543196عتیقة برناكشي81227010009

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 11 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

تادلة - أزیالل1543126یوسف أمزیل91227010016

تادلة - أزیالل1156276العرنابي حمید101227010023

تادلة - أزیالل1175189بندادز ھشام111227010024

تازة - الحسیمة - تاونات60561محمد لحكازي11501010001

تازة - الحسیمة - تاونات1279562جبیلو كریم21501010002

تازة - الحسیمة - تاونات1159286محمد الریاني31501010011

تازة - الحسیمة - تاونات1542291معموش محمد41501010012

تازة - الحسیمة - تاونات1543008أعبون نعیمة51501010038

تازة - الحسیمة - تاونات1544254سفیان الزكموط61501010039

تازة - الحسیمة - تاونات1234446رشید أغمیر71501010042

تازة - الحسیمة - تاونات1446698كویرح رجاء81501010065

تازة - الحسیمة - تاونات1047978عزوز اللبازي91502010014

تازة - الحسیمة - تاونات1261377عدنان بوطاھر101502010029

تازة - الحسیمة - تاونات1266268رشید المرجي111503010010

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 12 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

تازة - الحسیمة - تاونات1119488محمد عرسي121503010013

تازة - الحسیمة - تاونات1446633حمدي  فوزیة131503010031

تازة - الحسیمة - تاونات1439242عیدة  الزاھري141503010041

تازة - الحسیمة - تاونات1543743الحسین حموتني151504010002

تازة - الحسیمة - تاونات1278299سناء طاھر161504010004

تازة - الحسیمة - تاونات61304حسن سالسي171504010005

تازة - الحسیمة - تاونات1285147فاطمة الزھراء المعمري181504010007

تازة - الحسیمة - تاونات1543776محمد أعیساني191504010023

تازة - الحسیمة - تاونات1409928قویبع عزیز201504010030

دكالة - عبدة1306382منعم شھبان11101010014

دكالة - عبدة1439225حسناء عفان21101010015

دكالة - عبدة1278331اسماء الطوراني31101010016

دكالة - عبدة1544162فاطمة صریدي41101010017

دكالة - عبدة1544044خدیجة نجاع51101010023

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 13 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

دكالة - عبدة1276127نجیة شالخي61101010033

دكالة - عبدة1504172حنان محمدي71101010035

دكالة - عبدة1543385رقیة دلیاس81101010044

دكالة - عبدة1238528مرتجي یوسف91102010007

دكالة - عبدة1503627مراد بالفاسي101102010014

دكالة - عبدة1543241فاطمة بنحیمودة111102010015

دكالة - عبدة1446473مریم بنقاسم121102010021

دكالة - عبدة1543570المخلوفي عمر131102010023

دكالة - عبدة1543722عزیز حداد141103010001

دكالة - عبدة1268599مرواحي المصطفى151103010003

دكالة - عبدة1179551عبد الرزاق مغني با]161103010004

دكالة - عبدة1266767ھشام فرعون171103010019

دكالة - عبدة1180892محجوبة الزوتین181103010025

دكالة - عبدة1446799ابراھیم الكانة191103010042

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 14 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

دكالة - عبدة1410621نادیة النواوي201103010055

دكالة - عبدة1278586عبد الھادي خالل211103060001

دكالة - عبدة1544140حفصاء الصحراوي الھاللي221104010002

دكالة - عبدة1504102لمیاء لشھب231104010003

دكالة - عبدة1542298عبد الغني الشبلي241104010004

دكالة - عبدة1407054حمید حاجي251104010011

دكالة - عبدة1268160محامد حسن261104010012

دكالة - عبدة1543336محسن شھاب271104010015

دكالة - عبدة1504289اسریفي لطیفة281104010016

دكالة - عبدة1543902مبارك  األشھب291104010017

دكالة - عبدة1543590نور الھدى المباركي301104010018

سوس - ماسة - درعة1503695بجنیخ  ابراھیم10401010004

سوس - ماسة - درعة1503746الشویخ  ایوب20401010006

سوس - ماسة - درعة1542314العمراني  فاطمة الزھراء30401010030

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 15 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1543795ازمى العربي40402010015

سوس - ماسة - درعة1543827قجام نعیمة50402010018

سوس - ماسة - درعة1542321فاطمة الزھراء مجط60402010029

سوس - ماسة - درعة1503555اإلدریسي أمنون م بلقاسم70402010032

سوس - ماسة - درعة1503543عزیزة أجدیدي80402010033

سوس - ماسة - درعة1543083لطیفة أجرید90402010034

سوس - ماسة - درعة1543167مریم بعمي100402010035

سوس - ماسة - درعة1439221أمل دیان110402010036

سوس - ماسة - درعة1503719عبد اللطیف الشبالوي120402010037

سوس - ماسة - درعة1410778سارة یثرب130402010039

سوس - ماسة - درعة1542327لعوینا مینة140402010041

سوس - ماسة - درعة1542326كلثوم جوھري150402010042

سوس - ماسة - درعة1503562أمالو سعید160402010044

سوس - ماسة - درعة1439227الخیام یوسف170402010045

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 16 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1444360لخلیفي محمد180402010054

سوس - ماسة - درعة1279218محمد  أیت المودن190403010004

سوس - ماسة - درعة1545525بھیجة المرزاوي200403010008

سوس - ماسة - درعة1543635ھشام الرافعي210403010012

سوس - ماسة - درعة1503601حسن باعطي220403010018

سوس - ماسة - درعة1444376ابراھیم دیاب230403010022

سوس - ماسة - درعة1446793محمد الفھیم240403010025

سوس - ماسة - درعة1446378ھشام اكناو250403010031

سوس - ماسة - درعة1544161سناء ساودي260403010033

سوس - ماسة - درعة1410170عمرو الدراوي270403010035

سوس - ماسة - درعة1543860محسین خرباش280403010037

سوس - ماسة - درعة1543465محمد البوزري290403010038

سوس - ماسة - درعة1543966یاسمین منصور300403010040

سوس - ماسة - درعة1503621أحمد باط310403010041

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 17 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1543893السعدیة العروبي320403010043

سوس - ماسة - درعة1439223محمد ودغیري330403010044

سوس - ماسة - درعة1176025حسن العوام340403010047

سوس - ماسة - درعة1543237عبدالرحیم بن بیھ350403010049

سوس - ماسة - درعة1268161عبدالصمد مھدان360403010050

سوس - ماسة - درعة1443694نعیمة اوفارة370403010051

سوس - ماسة - درعة1439217أحالم أیت یاسین380403010052

سوس - ماسة - درعة1543063سعید  ایت احساین390403010054

سوس - ماسة - درعة1543279عبد هللا  بودھایر400403010055

سوس - ماسة - درعة1503514مولود اكورام410403010057

سوس - ماسة - درعة1410766عبد العالي تیدارت420404010001

سوس - ماسة - درعة1543454سلیمان البازیني430404010005

سوس - ماسة - درعة1543333عبدالحمید شافعي440404010008

سوس - ماسة - درعة1446546محمد شكوش450404010009

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 18 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1410798مصطفى زویقیر460404010010

سوس - ماسة - درعة1410789احماد زنو470404010013

سوس - ماسة - درعة1543252ھشام بیرام480404010014

سوس - ماسة - درعة1265965اسماء الحلواني490404010015

سوس - ماسة - درعة1543770احمد حمیدة500404010019

سوس - ماسة - درعة1543633بوجمعة الرشیدي510404010027

سوس - ماسة - درعة1409904ابراھیم ایت بال520404010048

سوس - ماسة - درعة1446389ایت قاسي محمد530404010051

سوس - ماسة - درعة1503983لطیفة الحایك540404010053

سوس - ماسة - درعة1544260إیمان زوین550404010057

سوس - ماسة - درعة1504155رشید مرزاق560404010059

سوس - ماسة - درعة1543476حمید الفاطمي570404010060

سوس - ماسة - درعة1504138محمد لوطفي580404010061

سوس - ماسة - درعة1503910رضوان الوشواني590404010062

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 19 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة60272سعید معنوي600404010071

سوس - ماسة - درعة1503631عبد هللا بالخربا610404010073

سوس - ماسة - درعة1503925وفاء السحلیة620404010075

سوس - ماسة - درعة1446736یاسین داود630404010081

سوس - ماسة - درعة1543292احمد ابویضات640404010082

سوس - ماسة - درعة1504325عبدالمالك یونسي650404010084

سوس - ماسة - درعة1238918محمد وحمیدو660405010003

سوس - ماسة - درعة1542303لطیفة زیھمو670405010004

سوس - ماسة - درعة1503565اسمة امجوض680405010019

سوس - ماسة - درعة1409842محمد واسكاض690405060001

سوس - ماسة - درعة1410753حیاة طالي700406010003

سوس - ماسة - درعة1444382كریم لكرامیز710406010004

سوس - ماسة - درعة1409844الطاھر أوصحفي720406060001

سوس - ماسة - درعة1444356عتیقة بنعال730407010002

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 20 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1503636الحسین بن عدي740407010011

سوس - ماسة - درعة1503988لیلى حكان750407010015

سوس - ماسة - درعة1157973الحسین ھالفو760407010016

سوس - ماسة - درعة1504038نادیة  إیملوي770407010019

سوس - ماسة - درعة1446438ابتسام باعال780407010023

سوس - ماسة - درعة1545471حمید جبران790407010026

سوس - ماسة - درعة1268312رشید مفتاح800408010009

سوس - ماسة - درعة1444349بشرى سالك810408010010

سوس - ماسة - درعة1543194حسن بركاز820408010014

سوس - ماسة - درعة1543365شوقي عماد830408010015

سوس - ماسة - درعة1504173اسماعیل محمدي840408010016

سوس - ماسة - درعة1544091لحسن اتماني850408010018

سوس - ماسة - درعة1543953مادي علي860408010021

سوس - ماسة - درعة1503688حسن بوداد870408010023

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 21 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1544088فسكى وسنسي880408010024

سوس - ماسة - درعة1444323رشید كردي890408010028

سوس - ماسة - درعة1277779سي حمو الراشدي900408060001

سوس - ماسة - درعة1543189الجیاللي بماد910409010005

سوس - ماسة - درعة1543159سمیرة اعزیزي920409010019

سوس - ماسة - درعة1544262سھام زروالي930409010020

سوس - ماسة - درعة1410777خالد یحیاوي940409060001

سوس - ماسة - درعة1409995عبد االلھ اباحني950409060002

سوس - ماسة - درعة1410438مبارك جربي960409060003

طنجة - تطوان1503843ھشام الھرناف11605060001

طنجة - تطوان1399921عبد الحق الخصواني21607060001

طنجة - تطوان1545523سمیة الركیبي31601010002

41602010016
فاطمة الزھراء الخملیشي 

اإلدریسي
طنجة - تطوان1543551

طنجة - تطوان1269808یونس تویتي51603010017

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 22 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

طنجة - تطوان1503613أنور البقالي61603010018

طنجة - تطوان1543272سمیرة بوعزة71603010024

طنجة - تطوان1503796عبد اإلاله األزرق81604010003

طنجة - تطوان64465عبد القدوس كاملي91605010011

طنجة - تطوان1268675محمد نجیب101605010012

طنجة - تطوان1236904إدریس الزاھر111605010016

طنجة - تطوان63178عبدالعالي اسمیح121605010018

طنجة - تطوان1504058سعید قلوبي131606010005

طنجة - تطوان1503865عبد اللطیف القاسمي141606010006

طنجة - تطوان1275856سعیدة موسى151606010012

طنجة - تطوان1446770خدیجة العمري161607010001

طنجة - تطوان1444372دونیة الدریوش171607010005

طنجة - تطوان1543502یوسف الحمومي181607010007

فاس - بولمان1266115غزالن القماش11410010003

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 23 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

فاس - بولمان1179684عبداللطیف ساسي21410010021

فاس - بولمان1446752احالم الضو31410010023

فاس - بولمان1181476المھدي تجدید41410010024

فاس - بولمان1181058یوسف زكور51410010025

فاس - بولمان1503817محمد الفاللي61410010027

فاس - بولمان1410345حریة الزغاري71411010004

فاس - بولمان1276422فاطمة فاسي فھري81412010008

فاس - بولمان1276973سعید مموني91412010015

فاس - بولمان1446511عبد الحمید بویمجان101413010006

فاس - بولمان1278446محمد البوطاھري111413060001

كلمیم - السمارة1446771مصطفى العمري10301010014

كلمیم - السمارة1543106الطیب عاللي20301010019

كلمیم - السمارة1544019زینة مناجي30301010025

كلمیم - السمارة1543696السالك كرفاف40301010026

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 24 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

كلمیم - السمارة1504298عبد الرحمان طالبي50301010029

كلمیم - السمارة1503717محمد برة60301010031

كلمیم - السمارة1544174اسماعیل سلك لیام70301010033

كلمیم - السمارة1503927السكوري امحمد80302010002

كلمیم - السمارة1543905 علي لفرخ90302010004

كلمیم - السمارة1543982 ھشام ملحاوي100302010005

كلمیم - السمارة1309871عائشة اغوار110302010007

كلمیم - السمارة1504124محمد لعروسي120304010001

كلمیم - السمارة1446803فاطمة الغرباوي130305010002

كلمیم - السمارة1309875حسان السعید140305060001

مراكش - تانسیفت - الحوز1446386عبدهللا ایت اشو10701010005

مراكش - تانسیفت - الحوز1439269نبیل الرباطي20701010045

مراكش - تانسیفت - الحوز1410607ھدى ناجي30702010006

مراكش - تانسیفت - الحوز1179738سعید اتلیلي40702010008

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 25 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1408631عبد الجلیل وعتو50702010024

مراكش - تانسیفت - الحوز1543474محمد الفارسي60702010036

مراكش - تانسیفت - الحوز1269255محمد الریفي70703010001

مراكش - تانسیفت - الحوز1543678حبیبة فارسي80703010002

مراكش - تانسیفت - الحوز1282581سلمى ابراش90703010005

مراكش - تانسیفت - الحوز1504171عبدهللا محایلي100703010006

مراكش - تانسیفت - الحوز1279530نضیرة ازركة110703010007

مراكش - تانسیفت - الحوز1444410حیاة لغلیمي120703010008

مراكش - تانسیفت - الحوز1542302خالد اكناوا130703010009

مراكش - تانسیفت - الحوز1543050نعیمة ایت عیان140703010013

مراكش - تانسیفت - الحوز1409733عبدهللا أدروج150703010024

مراكش - تانسیفت - الحوز1542304نجیب الحدوي160703010025

مراكش - تانسیفت - الحوز1284591رشیدة بنغیني170704010003

مراكش - تانسیفت - الحوز1443811موالي حفیظ زرابة180704010006

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 26 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1173428سعید بوكال190704010010

مراكش - تانسیفت - الحوز1189448المصطفى بنیجة200704010011

مراكش - تانسیفت - الحوز1282557سعید یوسفي210704010012

مراكش - تانسیفت - الحوز1181046جمال یوسیان220704010013

مراكش - تانسیفت - الحوز1309286رشید لحمامة230704010014

مراكش - تانسیفت - الحوز1284642عبد الوافي بوخریس240704010031

مراكش - تانسیفت - الحوز1503906ھشام الواعر250705010003

مراكش - تانسیفت - الحوز1284668خدیجة بوزرور260705010007

مراكش - تانسیفت - الحوز1178602ھشام أوشن270705010012

مراكش - تانسیفت - الحوز1543407خالد الضریف280707010002

مراكش - تانسیفت - الحوز1543362محمد اشنینة290707010003

مراكش - تانسیفت - الحوز91086محمد الصبان300707010006

مراكش - تانسیفت - الحوز1277057سعیدة طموح310707010007

مراكش - تانسیفت - الحوز1443820رجاء زوان320707010011

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 27 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1120029عبد المجید ابو حفص330707010012

مراكش - تانسیفت - الحوز1277459ھشام ھنودة340707010026

مكناس - تافیاللت1279210عسیلة اكلموس11301010001

مكناس - تافیاللت1410706محمد صحیح21301010003

مكناس - تافیاللت1443627نور الدین المذكور31301010004

مكناس - تافیاللت1410085سناء بوكوري41301010008

مكناس - تافیاللت1277017البشیر أوحرمة51301010009

مكناس - تافیاللت1503506أسماء األضادي61301010011

مكناس - تافیاللت1238375نوفل مصمودي71301010012

مكناس - تافیاللت1267703محسین خریص81301010013

مكناس - تافیاللت1443740محمد صادقي91301010015

مكناس - تافیاللت1446366عبد السالم أبردان101301010016

مكناس - تافیاللت1504174ادریس امھاوش111301010017

مكناس - تافیاللت1276607خدیجة الیوسفي121301010019

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 28 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مكناس - تافیاللت1542355سلوى الزیاتي131301010025

مكناس - تافیاللت1277437حمید بنطاھر141301010028

مكناس - تافیاللت1504117مونیة المشیخ151301010051

مكناس - تافیاللت1410252محمد الحسني161301010053

مكناس - تافیاللت1543263بوشتى بنان171302010003

مكناس - تافیاللت1410059محمد بنطاھر181302010004

مكناس - تافیاللت1446794منیة الفراع191302010006

مكناس - تافیاللت1446483بن الزبیریة غیثة201302010011

مكناس - تافیاللت1542354میمون معمر211302010012

مكناس - تافیاللت1410501لعمش احمد221302010013

مكناس - تافیاللت1444345عبد الحق ابحیحي231302010014

مكناس - تافیاللت1439273اشریفة الحمدي241302010016

مكناس - تافیاللت1284995حسن الوالي251302010020

مكناس - تافیاللت1410497القصیري سمیة261302010022

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 29 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مكناس - تافیاللت1276970یوسـف مـھریـش271303010011

مكناس - تافیاللت1446711ھند الحجوجي281303010014

مكناس - تافیاللت1410563ملیكة میموني291303010016

مكناس - تافیاللت1543464خالد البرومي301303010019

مكناس - تافیاللت1446605مینة فقیر311303010023

مكناس - تافیاللت1284900زاھید بوحامیدي321304010001

مكناس - تافیاللت1285296زروال محمد331304010004

مكناس - تافیاللت1410541یونس مرشیش341304010005

مكناس - تافیاللت1278773سعید غبي351304010006

مكناس - تافیاللت1543172باشوخ محمد361304010012

مكناس - تافیاللت1282595أشرور علي371304010013

مكناس - تافیاللت1504250رحیوي فاطمة الزھراء381304010020

مكناس - تافیاللت1543942لعیشي فاطمة الزھراء391304010023

مكناس - تافیاللت1284528سعید أزرور401304010024

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 30 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مكناس - تافیاللت1410484خالد لبیب411304010025

مكناس - تافیاللت1444361موكیل موالي احمد421304010026

مكناس - تافیاللت1446808الھاشمي خالد431304010028

مكناس - تافیاللت1503994حمداني جواد441304010030

مكناس - تافیاللت1410101موالي رشید بوسید451304010038

مكناس - تافیاللت1399924الخمسي طارق461304010043

مكناس - تافیاللت1278469المنصوري محمد471304060001

مكناس - تافیاللت1504127إلیاس لزعار481304060004

مكناس - تافیاللت1279646الشاوي حسن491305010004

مكناس - تافیاللت1409972استوي ھند501305010005

مكناس - تافیاللت1444324كركوش طارق511305010006

مكناس - تافیاللت1503519عین دردارة  رجاء521305010010

مكناس - تافیاللت1543027ابو طیب موالي رشید531305010018

مكناس - تافیاللت1504226حساین  ویشو541305010030

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 31 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مكناس - تافیاللت1446828الجنیني جمال551305010032

مكناس - تافیاللت1543101یوسف علوي امحمدي561305010033

مكناس - تافیاللت1410115ابراھمي مصطفى571305060001

مكناس - تافیاللت1503947عبد الفتاح فرجي581306010006

مكناس - تافیاللت1410493ھشام العیدي591306010012

مكناس - تافیاللت1439206عالل الحمداوي601306010018

مكناس - تافیاللت1277370أحمد بنعاوي611306010026

مكناس - تافیاللت1410260محمد القبوري621306010029

مكناس - تافیاللت1503656صوفیا بنجلون تویمي631306010037

مكناس - تافیاللت1307617یوسف كالوة641306010040

مكناس - تافیاللت1409949إدریس عمراني651306010043

مكناس - تافیاللت1503755رضا داوود661306010046

مكناس - تافیاللت1277627الحسین مشروح671306010047

مكناس - تافیاللت1410647سناء أوھنیني681306010048

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 32 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مكناس - تافیاللت1543537یامنة الكعب691306010049

مكناس - تافیاللت1443702یوسف اوشاد701306010050

مكناس - تافیاللت1446399یوسف عقلي711306010051

مكناس - تافیاللت1446747رشید ادراوي721306010052

مكناس - تافیاللت1503984ناصرة حاجي731306010054

مكناس - تافیاللت1504222قمر وبروك741306010055

مكناس - تافیاللت1284938الحسن الباز751306010056

مكناس - تافیاللت1503602مونیة بعتو761306010057

مكناس - تافیاللت1503878كلتوم المھدي771306010058

مكناس - تافیاللت1503708محمد بوصحابة781306010060

مكناس - تافیاللت1504257عبد الحق صدیقي791306010061

مكناس - تافیاللت1443667الشریف امراني801306010064

مكناس - تافیاللت1446668أمینة إكناون811306010072

مكناس - تافیاللت1285131أمال لغزیل821306010073

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 33 من 34



            

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي - دورة شتنبر 2015

            مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

            والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

وادي الذھب - لكویرة1446372مصطفى اضراوي10101010007

وادي الذھب - لكویرة1503718یوسف ابریعیش20101010010

والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي

عن الوزیر وبتفویض منھ
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 34 من 34


