
            

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



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الجھة الشرقیة1309666فرح تیعالتي10801020001

الجھة الشرقیة90842حسناء مسعودي20801020004

الجھة الشرقیة1261564خالد القلعي30801020010

الجھة الشرقیة1281389رضا غیوغ40801020012

الجھة الشرقیة1124762أحمد شیحي50801020014

الجھة الشرقیة1408763عبد الكریم والطاھر60801020015

الجھة الشرقیة1408388محمد بالعیدن70801020022

الجھة الشرقیة1409579عبد الرزاق الرزاق هللا80801020026

الجھة الشرقیة59944تحفة الكرزازي90801020037

الجھة الشرقیة1277730مراد قاسم100801020042

الجھة الشرقیة1277844كوثر مغفور110801020044

الجھة الشرقیة1277803ھشام معمري120801020045

الجھة الشرقیة1182267حوریة كالوي130802020003

الجھة الشرقیة1182421نعیمة المحب140802020004

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

 الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - 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 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الجھة الشرقیة1542927مصطفى لكحل150802020005

الجھة الشرقیة90854سمیرة الولجي160802020006

الجھة الشرقیة987232الكاملة حساني170802020007

الجھة الشرقیة1277638ملیكة حملیلي180802020011

الجھة الشرقیة1277697خدیجة ھیال190802020012

الجھة الشرقیة1277769كریمة كمیل200802020013

الجھة الشرقیة1277864نعیمة راشدي210802020016

الجھة الشرقیة1277879فطیمة الطویل220802020017

الجھة الشرقیة1277971إكرام بلقاسمي230802020019

الجھة الشرقیة1278218ربیعة العونیس240802020020

الجھة الشرقیة1281223فاطمة الزھراء البوشبتي250802020021

الجھة الشرقیة1308659توریة بوكیر260802020022

الجھة الشرقیة1309319زكیة لزعر270802020023

الجھة الشرقیة1309651یحي الطالب280802020024

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 2 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الجھة الشرقیة1408769فتیحة زیاني290802020028

الجھة الشرقیة1174658سعید أوراغ300802020030

الجھة الشرقیة1232722عبد العالي عال310802020031

الجھة الشرقیة1178101نعیمة حامدي320802020032

الجھة الشرقیة1182202آمنة اللي330802020035

الجھة الشرقیة1447816نعیمة الماحي340802020049

الجھة الشرقیة1151827منیة الواثق العلوي350802020052

الجھة الشرقیة1447682صلیحة عبداالوي360802020054

الجھة الشرقیة1262246خالد زیداني370803020005

الجھة الشرقیة1505136یاسین بابا380803020007

الجھة الشرقیة1261710موالي الحسن حفیظي390803070002

الجھة الشرقیة1407882زینب حدادي400804020015

الجھة الشرقیة1270800نوریة عزاوي410804020016

الجھة الشرقیة1233637محمد سراجي420804020022

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 3 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الجھة الشرقیة1278438أحمد المخفي430804020023

الجھة الشرقیة1261200موالي رشید علوي440804020024

الجھة الشرقیة1176942خالد الرشدي450804020028

الجھة الشرقیة1447708حسن الوشكرادي460804020029

الجھة الشرقیة1176385عبد الغفار الحلوي470804020031

الجھة الشرقیة55416یوسف مشمور480804020035

الجھة الشرقیة1280114فاطمة دحماني490804020037

الجھة الشرقیة1129129خدیجة كربیلة500804020038

الجھة الشرقیة1447745عتیقة خطیب510805020001

الجھة الشرقیة1278230ناجم فكروش520805020003

الجھة الشرقیة1308946حنان الملحاوي530805020004

الجھة الشرقیة1408079ابراھیم العراقي540805020005

الجھة الشرقیة1505142زكریاء الشریف550805020007

الجھة الشرقیة1409181خالد حجیو560805020008

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 4 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الجھة الشرقیة1447659میمون شتواني570805020023

الجھة الشرقیة1447678ھشام سرحاني580805020028

الجھة الشرقیة1504717عبد المجید المحراوي590805020032

الجھة الشرقیة1153079نور الدین االیوبي600805070002

الجھة الشرقیة1447772عبد هللا السباعي610806020004

الجھة الشرقیة1447669سمیرة كناد620806020006

الجھة الشرقیة1408597محمد وزان630806020007

الجھة الشرقیة1447496حلیمة حمدني640806020008

الجھة الشرقیة1504958عبد الواحد العمراني650806020009

الجھة الشرقیة1309208فاتحة قدوري660806020010

الجھة الشرقیة1505167سمیرة ساال670806020011

الجھة الشرقیة1278231سمیرة غروسي680806020022

الجھة الشرقیة1277883رشیدة زروالي690806020023

الجھة الشرقیة1278131مصطفى شعشاوي700806020027

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 5 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الجھة الشرقیة1261220محمد جالل عمراني سوھلي710806020029

الجھة الشرقیة1408985رشید الصدقیة720806020038

الجھة الشرقیة1050668زكریاء دحمان730806020045

الجھة الشرقیة1176379میمون بودخیل740806020047

الجھة الشرقیة1280605صباح رحو750806020049

الجھة الشرقیة1279621غزالن كھریز760806020050

الجھة الشرقیة1261242محمد عیادي770806020053

الجھة الشرقیة1505218محمد امتیوي780807020003

الجھة الشرقیة1505263خالد كریمي790807020008

الجھة الشرقیة1505268طارق خبوز800807020009

الجھة الشرقیة1277546سمیر ابنعلي810807020015

الجھة الشرقیة59717عبد القادر طیبي820807020019

الجھة الشرقیة59610عبد الفتاح عبیدي830807020020

الجھة الشرقیة1176529عبد الغني عطارد840807020021

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 6 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الجھة الشرقیة90181مصطفى الطالبي850807020023

الجھة الشرقیة1118307محمد طلحة860807020024

الجھة الشرقیة55246عبد المجید نجاري870807020025

الجھة الشرقیة90604یحیى كتیبي880807020028

الجھة الشرقیة743847المیلود تواھري890807020029

الجھة الشرقیة1050603مصطفى كور900807020030

الجھة الشرقیة738115محمد واسو910807020035

الجھة الشرقیة1261721مصطفى حمداوي920807020037

الجھة الشرقیة1045538سعاد اسلیماني930807020039

الجھة الشرقیة90928صلیحة حجاجي940807020040

الجھة الشرقیة1261643احمد السلواني950807020041

الجھة الشرقیة1152059كریمة عطیاوي960807020042

الجھة الشرقیة1270583بناصر خطار970807020044

الجھة الشرقیة1232755عبد هللا اعویناتي980807020045

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 7 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الجھة الشرقیة1232699محمد ایت ابراھیم990807020046

الجھة الشرقیة1505615خلید الیوسفي1000807020047

الجھة الشرقیة1284875جمال بوكراع1010807020048

الجھة الشرقیة1182447الحسن الدویري1020807020049

الجھة الشرقیة1448205لیلیام اربعوش1030807020050

الجھة الشرقیة1408064توفیق بویزاوشا1040807020051

الجھة الشرقیة1409173عبد الكریم الحسني1050807020053

الجھة الشرقیة1277699جمال اسماعیل1060807020054

الجھة الشرقیة1408094محمد الوسطاني1070807020055

الجھة الشرقیة1309359جمیلة ماللة1080807020056

الجھة الشرقیة1309541أحالم الراوي1090807020057

الجھة الشرقیة1278199سمیر الحسني1100807020058

الجھة الشرقیة1408089ھشام الجراري1110807020059

الجھة الشرقیة1409170ام كلثوم داودي1120807020060

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 8 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الجھة الشرقیة1278224المامون التدموتي1130807020062

الجھة الشرقیة1278167فكریة الباي1140807020063

الجھة الشرقیة1408085الحسن الحساني1150807020064

الجھة الشرقیة1277806ھشام معطى هللا1160807020065

الجھة الشرقیة1281225كمال الحجوجي1170807020066

الجھة الشرقیة1281255كریمة صابر1180807020067

الجھة الشرقیة1408059سارة برحو1190807020068

الجھة الشرقیة1408084سفیان الحدوشي1200807020069

الجھة الشرقیة1447500سمیرة مشنان1210807020070

الجھة الشرقیة1505163امال امعیطاط1220807020071

الجھة الشرقیة1447663عبد القادر القادري1230807020072

الجھة الشرقیة1177060كریمة مومني1240807020073

الجھة الشرقیة1447677خدیجة نھاري1250807020074

الجھة الشرقیة1233503منیة النجمي1260807020075

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 9 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الجھة الشرقیة1270766سھام عنتاري1270807020076

الجھة الشرقیة1283428فاطیمة غاني1280807020077

الجھة الشرقیة1447650صلیحة عزیز1290807020079

الجھة الشرقیة1308815صباح البوعبدالوي1300807020080

الجھة الشرقیة1050806ھدى ابن الخیاط الزكاري1310807020088

الجھة الشرقیة1408118یاسین مختاري1320807020090

الدار البیضاء الكبرى1279519وفاء بدیع10901020004

الدار البیضاء الكبرى1308666شفیق بومھدي20901020005

الدار البیضاء الكبرى1270935رشیدة بوھیا30901020006

الدار البیضاء الكبرى1308948فاطمة المناوي40901020007

الدار البیضاء الكبرى90514ثوریة طلحي50902020008

الدار البیضاء الكبرى1308893م,محمد االدریسي60902020011

الدار البیضاء الكبرى1280692جمیلة تیر70902020012

الدار البیضاء الكبرى1309572سعیدة سعدي80902020013

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 10 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الدار البیضاء الكبرى1280365حسناء كممن90902020018

الدار البیضاء الكبرى1176898یاسمینة الدریوش100902020020

الدار البیضاء الكبرى1504431فاطمة لعجل110903020003

الدار البیضاء الكبرى1284466موراش لطیبفة120903020006

الدار البیضاء الكبرى1308742رشید الضیف130903020009

الدار البیضاء الكبرى1278386بنیداركنزة140903020015

الدار البیضاء الكبرى1151494سعید مندیل150903020022

الدار البیضاء الكبرى988434بخار فاطمة160903020024

الدار البیضاء الكبرى1309542راغب نسرین170903020025

الدار البیضاء الكبرى1309485حنان وردي180903020029

الدار البیضاء الكبرى1308775حنان العابید190904020022

الدار البیضاء الكبرى1309024عفاف السعدي200904020023

الدار البیضاء الكبرى1309348سومیة محفور210904020024

الدار البیضاء الكبرى1309188عبد اإللھ جلیل220904020025

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 11 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الدار البیضاء الكبرى1279287جیھان عباسي230904020026

الدار البیضاء الكبرى1447813سعید لھویر240904020052

الدار البیضاء الكبرى1448011الھام البشري250905020005

الدار البیضاء الكبرى1505203جھاد زاكي260905020006

الدار البیضاء الكبرى738197نزھة اللوزة270905020007

الدار البیضاء الكبرى1308680عبد هللا بوزیاني280905020016

الدار البیضاء الكبرى1408936خدیجة العلوي290905020019

الدار البیضاء الكبرى1309268عزیزة لعنایقي300905020021

الدار البیضاء الكبرى1050839ملیكة لحمیم310905020024

الدار البیضاء الكبرى1233567نجاة رزاق320905020025

الدار البیضاء الكبرى1233463بشرى موجان330905020032

الدار البیضاء الكبرى1050570جمال تاغتي340905020035

الدار البیضاء الكبرىBH 247745منیر ناصر350906020012

الدار البیضاء الكبرىBH 251584فتیحة لخضر360906020015

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 12 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الدار البیضاء الكبرىBH183269لیلي الطوسي370906020018

الدار البیضاء الكبرىBH 553612وفاء لحمادي380906020059

الدار البیضاء الكبرىBL 6469احالم الطیب390906020060

الدار البیضاء الكبرىBH 568645اسماء مستقیم400906020061

الدار البیضاء الكبرىBH 325674كریمة شلوبي410906020062

الدار البیضاء الكبرىBH 166607سمیرة معروف420906020063

الدار البیضاء الكبرىBH 166534رشیدة ناھض430906020064

الدار البیضاء الكبرىBH 172632زوھرة الصبیحي440906020071

الدار البیضاء الكبرىBE678288مصطفى الزاویة450906020073

الدار البیضاء الكبرىBH 234907رشید البوعزوي460906020074

الدار البیضاء الكبرىBE90561نعیمة سائح470906020083

الدار البیضاء الكبرىBE25766عبد الجلیل ریاض480906020085

الدار البیضاء الكبرىBH 249254سعید بلمنصر490906020088

الدار البیضاء الكبرىC 948033مصطفى حوال500906020089

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 13 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الدار البیضاء الكبرىBH 152043عبد هللا روان510906020096

الدار البیضاء الكبرىH338909منى المحجوبي520906020097

الدار البیضاء الكبرىBE 695725عبد المجید الرازي530906020107

الدار البیضاء الكبرى1309030كوثر السماللي540907020003

الدار البیضاء الكبرى1280387نعیمة حمزان550907020007

الدار البیضاء الكبرى1284696حلیمة الشرقاوي560907020011

الدار البیضاء الكبرى1446936امینة المساوي االدریسي570908020010

الدار البیضاء الكبرى1241288رشیدة بودراع580908020018

الدار البیضاء الكبرى1407835دلیلة رؤف590908020022

الدار البیضاء الكبرى1277292أمینة بنعیسى600908020024

الدار البیضاء الكبرى1408955خولة المكي610908020025

الدار البیضاء الكبرى1280229سمیرة بوزیري620908020031

الدار البیضاء الكبرى1285352مریم لویزي630908020033

الدار البیضاء الكبرى1278401سھام بوزروال640908020034

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 14 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الدار البیضاء الكبرى1308783لیلى العاللي650908020035

الدار البیضاء الكبرى1407923سعیدة زینان660908020040

الدار البیضاء الكبرى1278383نورة بنعالل670908020041

الدار البیضاء الكبرى1178970نجاة االدریسي عمري680908020065

الدار البیضاء الكبرى1233482نوال نضیر690908020067

الدار البیضاء الكبرى1050622جمال حسني700908020068

الدار البیضاء الكبرى90482أحمد المرابط710908020070

الدار البیضاء الكبرى988665التوفیق حنان720908020071

الدار البیضاء الكبرى1241700كریمة اجحا730909020001

الدار البیضاء الكبرى1261614سلیمان المومني740909020003

الدار البیضاء الكبرى1447098مریم دیب750909020009

الدار البیضاء الكبرى1233310سمیرة اجبیلي760909020015

الدار البیضاء الكبرى1233253رشیدة ھرو770909020016

الدار البیضاء الكبرى1447433نورالدین تریرت780909020026

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 15 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الدار البیضاء الكبرى1309566یوسف رطیب790909020027

الدار البیضاء الكبرى1446834صفاء باھا800909020029

الدار البیضاء الكبرى1232782سعاد عزام810909020033

الدار البیضاء الكبرى1279048سلیمة بصدوك820909020034

الدار البیضاء الكبرى1505457خدیجة مسعید830909020040

الدار البیضاء الكبرى1280800رشید الزیراوي840910020001

الدار البیضاء الكبرى1280569ھشام مستحسن850910020005

الدار البیضاء الكبرى1262107ھند صبور العلوي860911020016

الدار البیضاء الكبرى1279485ھشام اداحمد870911020025

الدار البیضاء الكبرى1446841أمینة حیمي880911020028

الدار البیضاء الكبرى1283339فاطمة كسریر890911020031

الدار البیضاء الكبرى1504423حنان كوطي900911020032

الدار البیضاء الكبرى1505772أحمد الشادلي910911020033

الدار البیضاء الكبرى1280064عبد هللا كریر920911020034

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 16 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الدار البیضاء الكبرى1151510لیلى الزوات930911020042

الدار البیضاء الكبرى1051914محمد احرایفي940911020051

الدار البیضاء الكبرى1178034عبد العزیز الھاني950911020052

الدار البیضاء الكبرى1176636أمیرة العصفوري960911020062

الدار البیضاء الكبرى1409655حمید حمین970911020071

الدار البیضاء الكبرى1409625محمد دحــا98912070003

الدار البیضاء الكبرى1051888بنكاسم فتاح99912070004

الدار البیضاء الكبرى1309664محمد طقطاق100912070005

الدار البیضاء الكبرى1261466محمد سعید الدویب101912070006

الرباط - سال - زمور - زعیر1308957محجوبة المعاون11001020003

الرباط - سال - زمور - زعیر1408045لبنى زھرة عیساوي21001020005

الرباط - سال - زمور - زعیر1309689حوریة یدیني31001020006

الرباط - سال - زمور - زعیر1279692نجاة منصوري41001020007

الرباط - سال - زمور - زعیر1277290عبدالرزاق بلبواه51001020008

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 17 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الرباط - سال - زمور - زعیر1280452یونس الیسفي61001020010

الرباط - سال - زمور - زعیر90784عبدالنبي النحیلة71001020071

الرباط - سال - زمور - زعیر1124474طـارق لوط81001020075

الرباط - سال - زمور - زعیر1124635حمید  بن  الطالب91001020091

الرباط - سال - زمور - زعیر1152973ھشام حلیم101001020093

الرباط - سال - زمور - زعیر1153188عبدالرحیم الشبابي111001020094

الرباط - سال - زمور - زعیر1151366كریمة بوصالح121002020001

الرباط - سال - زمور - زعیر1232929صفاء شراس131002020005

الرباط - سال - زمور - زعیر1270320خدیجة وقاسي141002020008

الرباط - سال - زمور - زعیر1270714آمال أیت قلیلة151002020010

الرباط - سال - زمور - زعیر1278529عزیزة الیوسفي161002020015

الرباط - سال - زمور - زعیر1309585زبیدة السھلي171002020024

الرباط - سال - زمور - زعیر1504896خالد الزیات181002020038

الرباط - سال - زمور - زعیر1505193ابراھیم الوردي191002020039

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 18 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الرباط - سال - زمور - زعیر1261219الطاھر أمنون201002020053

الرباط - سال - زمور - زعیر1504792عبد العزیز الفاطمي211002020063

الرباط - سال - زمور - زعیر1278638منى كنیوي221002020093

الرباط - سال - زمور - زعیر1279741حسناء وزاني شاھدي231002020094

الرباط - سال - زمور - زعیر1279866محمد أیت ھمو241002020095

الرباط - سال - زمور - زعیر1284766أسماء فتاح251002020103

الرباط - سال - زمور - زعیر1309128نزھة حماني261002020106

الرباط - سال - زمور - زعیر1408697یوسف الرخیلة271002020115

الرباط - سال - زمور - زعیر1409498ھدى أحنوش281002020118

الرباط - سال - زمور - زعیر1151412ادریس العرعور291002020152

الرباط - سال - زمور - زعیر1233365سعید لعقاوي301002020155

الرباط - سال - زمور - زعیر1232689عبد العزیز عیجو311002020233

الرباط - سال - زمور - زعیر1233043المھدي الفاطیمي321002020234

الرباط - سال - زمور - زعیر1279874نزھة برم331002070001

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 19 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الرباط - سال - زمور - زعیر1309164محمد احسینات341002070002

الرباط - سال - زمور - زعیر1124805سعید صغیر351002070003

الرباط - سال - زمور - زعیر1309735الزھیري ابراھیم361003020007

الرباط - سال - زمور - زعیر1308916الخلفي فاطمة371003020031

الرباط - سال - زمور - زعیر1233400لعروسي عبد الرحیم381003020056

الرباط - سال - زمور - زعیر1233534وھناش سعید391003020057

الرباط - سال - زمور - زعیر90508الحمدي مولین401003020063

الرباط - سال - زمور - زعیر1280825اوالد حادة عزیز411003020089

الرباط - سال - زمور - زعیر1309181الصافي حمید421003020096

الرباط - سال - زمور - زعیر1285431جلیل مونیة431003020115

الرباط - سال - زمور - زعیر1504974فدوى زویدن441003020117

الرباط - سال - زمور - زعیر55024ادریس بن قشیقش451003070003

الرباط - سال - زمور - زعیر1123922م المھدي السباعي461004020022

الرباط - سال - زمور - زعیر1261549فزیة الحسني471004020032

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 20 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الرباط - سال - زمور - زعیر1044189خدیجة الخادم481004020062

الرباط - سال - زمور - زعیر1278374حافظ كور491004020144

الرباط - سال - زمور - زعیر1448153عبد الرحیم ادریس قبي501004020170

الشاویة - وردیغة1505447سناء ابن غزالة1601020001

الشاویة - وردیغة1281079أمینة مقري2601020004

الشاویة - وردیغة1281018فوزیة طھیري3601020005

الشاویة - وردیغة1505493العناني ابراھیم4601020006

الشاویة - وردیغة1309517المصطفى قروي5601020007

الشاویة - وردیغة1447420الوحماني عبد هللا6601020008

الشاویة - وردیغة1505283صباحي عبد االلھ7601020011

الشاویة - وردیغة1176376مصطفى ھنتار8601020024

الشاویة - وردیغة90628یحیى المھزوز9601020025

الشاویة - وردیغة1446903أحمد الھمشي10601020027

الشاویة - وردیغة987249خدیجة القاضي11601020030

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 21 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الشاویة - وردیغة1408963جمال حومان12601020057

الشاویة - وردیغة1282419لعجاج نجیب13601020059

الشاویة - وردیغة1282398رشید بوتمنت14601020060

الشاویة - وردیغة1408749جواد قمحي15601020061

الشاویة - وردیغة1050746جوھرة  الحمدوني16601020062

الشاویة - وردیغة1153358حفیظ الفكاكي17601020063

الشاویة - وردیغة1408271بنیحیا سعید18601020064

الشاویة - وردیغة1309215المعاشي كامل19601020098

الشاویة - وردیغة1152051رجاء  بویھي20601020101

الشاویة - وردیغة1233620خالد سعودي21601020102

الشاویة - وردیغة1233227سمیرة  حادي22601020106

الشاویة - وردیغة1174730سھام الرومیة23601020108

الشاویة - وردیغة1043695نجیب الخامسي الشاھد24601020109

الشاویة - وردیغة1151513یاسین نفیل25606070004

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 22 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الشاویة - وردیغة1174682محمد االزھري260609020008

الشاویة - وردیغة1124272عبدالصمد  بناح270609020015

الشاویة - وردیغة1408056عبد الحلیم بلغیتي280609020025

الشاویة - وردیغة1504875فؤاد بورجي290609020028

الشاویة - وردیغة1504897عھد ابلج300609020031

الشاویة - وردیغة1284418غزالن فرماس310609020033

الشاویة - وردیغة1270891سعید  بناني320609020034

الشاویة - وردیغة1504434مھدي مزوار330609020039

الشاویة - وردیغة1239963محمد مسامح340609020040

الشاویة - وردیغة1504570نبیل الكوخ350641020003

الشاویة - وردیغة1124096زلیخة الذھبي360641020004

الشاویة - وردیغة1309448نورالدین نادر370641020009

الشاویة - وردیغة1447425نور الدین موسى380641020010

الشاویة - وردیغة1283513فاطمة ورضي390641020011

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 23 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الشاویة - وردیغة1505491فاطمة العمراني400641020013

الشاویة - وردیغة1261404رداد الشرقاوي410641020018

الشاویة - وردیغة1153350رضوان الحمامي420641020026

الشاویة - وردیغة90384محمد اجلیل430641020027

الشاویة - وردیغة90351خالد تسعد440641020028

الشاویة - وردیغة1280477احسان حشادي450641020029

الشاویة - وردیغة1050686حلیمة نوحاد460641020031

الشاویة - وردیغة1124537فاطمة كریمي470641020032

الشاویة - وردیغة1176820أحمد اجباري480641020036

الشاویة - وردیغة1280766عبد الھادي نافع490641020037

الشاویة - وردیغة1282226منال الھیاللي500641020038

الشاویة - وردیغة1282704سناء أفالل510641020041

الشاویة - وردیغة1282703حنان عدساوي520641020042

الشاویة - وردیغة1408472نزیھ الغازي530641020043

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 24 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الشاویة - وردیغة1309251نسرین كیالني540641020045

الشاویة - وردیغة1284735الحاجة المیص550641020046

الشاویة - وردیغة1504918مصطفى ایت با560641020049

الشاویة - وردیغة1281063خدیجة الروي570641020050

الشاویة - وردیغة1262031حسناء أوشن580641020051

الشاویة - وردیغة91016محمد االخظر590641020062

الشاویة - وردیغة1280923فتیحة عمراني600641020063

الشاویة - وردیغة1446910نوال وعدیدو610699020009

الشاویة - وردیغة1447878محمد مؤذن620699020013

الشاویة - وردیغة1447347فاطمة الزھراء أكلي630699020020

الشاویة - وردیغة1282246كریمة الحیمر640699020021

الشاویة - وردیغة1282309محمد العمراني650699020025

الشاویة - وردیغة1407875یونس الصالحي660699020027

الشاویة - وردیغة1309640كریمة الطائع العلوي670699020029

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 25 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الشاویة - وردیغة1408953عمرو الحرشي680699020030

الشاویة - وردیغة1408227المصطفى الخالتي690699020031

الشاویة - وردیغة1279331محمد عكار700699020032

الشاویة - وردیغة1505773ھشام الجمري710699020035

الشاویة - وردیغة1505532محمد بن ابراھیم720699020036

الشاویة - وردیغة1505776نور الدین المخاسي730699020037

الشاویة - وردیغة1505782محمد میلي740699020038

الشاویة - وردیغة1280090جلیلة جمال750699020043

الشاویة - وردیغة1261595موالي عثمان الماموني760699020046

الشاویة - وردیغة1124566المصطفى العریس اإلدریسي770699020054

الشاویة - وردیغة1153100محمد عبد الباسط خلیل780699020056

الشاویة - وردیغة1284146فاتحة فاضیلي790699020067

الشاویة - وردیغة1505178عبد المولى بوبرنوص800699020068

الشاویة - وردیغة1308805عبد الكبیر البغدادي810699020076

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 26 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الشاویة - وردیغة1447986المصطفى فاتح820699020077

الشاویة - وردیغة1309704حسن زھیر830699020081

الشاویة - وردیغة1261154فاطمة الزھراء أبو طالبي840699020085

الشاویة - وردیغة1261918مراد مرسول850699020091

الشاویة - وردیغة1262066رشید عبد الھادي860699020094

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1309053فوزي موالي الحسین10201020001

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1446915أكورام مصطفى20201020003

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1446918علمي صالح الدین30201020004

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1505547مساعد موالي جعفر40201020007

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1409203الغار مریم50201020010

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1505484بوسوي ابراھیم60201020011

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1505497الیوسفي الحسن70201020012

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1279860ورید سعیدة80201020018

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء58869الزمراني محمد90201020019

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 27 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1045166السكوري محمد100201020020

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1232979دین حسن110201020021

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1233138الغضفي عبد الحق120201020022

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1408033صاطف أسامة130201020023

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1281139طالبي رشید140201020032

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1281178بدان عبدالرحیم150201020034

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1282204امسري ابراھیم160201020035

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1408566شیكر عبد العزیز170201020037

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1052610المعطاوي المصطفى180201020039

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1233085القسطالي محمد سعید190201020040

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1447074اخرییش عبد المنعم200201020041

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1052377بوطاھري محمد210201020050

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1052419امحجر عالل220201020051

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1281019عبد الرحمان الطنجي230202020001

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 28 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1408584محمد زھبون240202020002

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1504748یوسف اوسینا250202020006

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء717660المصطفى الفشتاوي260203020001

الغرب - الشراردة - بني حسن1279999محمد الدیاني10501020005

الغرب - الشراردة - بني حسن1281601حامید زیار20501020006

الغرب - الشراردة - بني حسن1504810نوفیسة ویحیا30501020018

الغرب - الشراردة - بني حسن1504986إسماعیل أحو40501020019

الغرب - الشراردة - بني حسن1284417حمي وردة50501020026

الغرب - الشراردة - بني حسن1408813لعوین محمد60501020033

الغرب - الشراردة - بني حسن1277300فاطمة الزھراء الشبري70501020039

الغرب - الشراردة - بني حسن1277330عبد الكریم الدرعاوي80501020040

الغرب - الشراردة - بني حسن1277558محمد المالجي90501020042

الغرب - الشراردة - بني حسن1277888نادیة أصالح100501020043

الغرب - الشراردة - بني حسن1277901جمیلة رفیق110501020044

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 29 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الغرب - الشراردة - بني حسن1278128آسیة السعدي120501020045

الغرب - الشراردة - بني حسن1278343حنان زكي130501020046

الغرب - الشراردة - بني حسن1308686سناء الشبري140501020048

الغرب - الشراردة - بني حسن1408565فاطمة الزھراء بوكیلي150501020050

الغرب - الشراردة - بني حسن1408669بكو علي160501020052

الغرب - الشراردة - بني حسن1408676دغوغي زھیر170501020053

الغرب - الشراردة - بني حسن1408683الرویضي عز الدین180501020054

الغرب - الشراردة - بني حسن1408684كایر نبیل190501020055

الغرب - الشراردة - بني حسن1408688أنوار لودونة200501020056

الغرب - الشراردة - بني حسن1446833سومیة عسیلة210501020058

الغرب - الشراردة - بني حسن1050979عائشة التوبالي220501020066

الغرب - الشراردة - بني حسن1124800الصالحة ابو لقجام230501020067

الغرب - الشراردة - بني حسن1233088المصطفى الخطیب240501020076

الغرب - الشراردة - بني حسن1233026خالد البیصوري250501020103

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 30 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الغرب - الشراردة - بني حسن1262092ھشام غولیاس260501020104

الغرب - الشراردة - بني حسن1278266فاطیمة الھیسوف270501020111

الغرب - الشراردة - بني حسن90753التونسي المسعودي280501020116

الغرب - الشراردة - بني حسن1262134ھاجر سلیم290501020117

الغرب - الشراردة - بني حسن55427الخطاب نصیص300501020123

الغرب - الشراردة - بني حسن92584موحنیطو حسناء310501020124

الغرب - الشراردة - بني حسن717654نحال المصطفى320501020125

الغرب - الشراردة - بني حسن987259أحمد حیلیة330501020126

الغرب - الشراردة - بني حسن1045450البوعزاوي یونس340501020127

الغرب - الشراردة - بني حسن1050735فتیحة بزوط350501020128

الغرب - الشراردة - بني حسن1124670ھشام منیوي360501020129

الغرب - الشراردة - بني حسن1261214جعفر أمزار370501020138

الغرب - الشراردة - بني حسن1261268المعطي بشتر380501020139

الغرب - الشراردة - بني حسن1282976محمد  الحساني390501020141

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 31 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الغرب - الشراردة - بني حسن1240210حسن الھبة400501020147

الغرب - الشراردة - بني حسن1240217ادریس بلعود410501020148

الغرب - الشراردة - بني حسن1261625إلھام الویزي420501020150

الغرب - الشراردة - بني حسن1277293ملیكة بن الشیخ430501020151

الغرب - الشراردة - بني حسن1277755نجات جبروني440501020152

الغرب - الشراردة - بني حسن1309305خدوج لغویري450501020156

الغرب - الشراردة - بني حسن1309453سمیرة ناجي460501020157

الغرب - الشراردة - بني حسن1309638إیمان طاھري470501020158

الغرب - الشراردة - بني حسن717786فاطمة اقروش480501020165

الغرب - الشراردة - بني حسن1123832نعیمة األنصاري490501020168

الغرب - الشراردة - بني حسن1152685ملیكة العومري500501020170

الغرب - الشراردة - بني حسن1177063مستغفیر الخنساء510501020171

الغرب - الشراردة - بني حسن1408175رزقي أسماء520501020177

الغرب - الشراردة - بني حسن1447876كریم البوزیدي530501020179

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 32 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الغرب - الشراردة - بني حسن1309043یسیر الزیبوح540502020003

الغرب - الشراردة - بني حسن1309067خالد فكري550502020009

الغرب - الشراردة - بني حسن90676رشید عیفوط560502020011

الغرب - الشراردة - بني حسن112610مصطفى تیدار570502020012

الغرب - الشراردة - بني حسن1050581المصطفى الشقیرني580502020015

الغرب - الشراردة - بني حسن1123664عبد الجبار القصري590502020016

الغرب - الشراردة - بني حسن1261241ملیكة عیاد600502020020

الغرب - الشراردة - بني حسن1447934رضوان المعطي610502020021

الغرب - الشراردة - بني حسن1505628محمد اسمین620502020022

الغرب - الشراردة - بني حسن1408673صفاء بویھ630502020024

الغرب - الشراردة - بني حسن1309239إسماعیل خلوقي640502020025

الغرب - الشراردة - بني حسن1278153نبیل السبایبي650502020026

الغرب - الشراردة - بني حسن1282570عبد السالم خموجة660502020027

الغرب - الشراردة - بني حسن1408678عادل العسري670502020029

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 33 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الغرب - الشراردة - بني حسن1270151بنعیسى بوعریف680502020031

الغرب - الشراردة - بني حسن1447184سومیة لحموزي690502020033

الغرب - الشراردة - بني حسن1270093ادریس البورج700502020035

الغرب - الشراردة - بني حسن1240204فاطمة الكریسي710502020036

الغرب - الشراردة - بني حسن1283158عزیزة الوطي720502020037

الغرب - الشراردة - بني حسن1270212قاسم تیتو730502020038

الغرب - الشراردة - بني حسن1309584إیمان السھلي740502020040

الغرب - الشراردة - بني حسن1309404جواد محلة750502020050

الغرب - الشراردة - بني حسن1241138ادریس الحریشي760503020002

الغرب - الشراردة - بني حسن1270096عائشة الجعافري770503020003

الغرب - الشراردة - بني حسن1052879سكینة القوارطي780503020004

الغرب - الشراردة - بني حسن1241125خالد مصدق790503020006

الغرب - الشراردة - بني حسن1447482عبد االلھ بنزھرة800503020008

الغرب - الشراردة - بني حسن1504952لمیاء بروات810503020009

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 34 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الغرب - الشراردة - بني حسن55422حلیمة االصفر820503020026

الغرب - الشراردة - بني حسن1151934بوشرة بوتازة830503020027

الغرب - الشراردة - بني حسن1277297سھام بوشلوش840503020038

الغرب - الشراردة - بني حسن1408693مراد وناس850503020039

الغرب - الشراردة - بني حسن1408679اسماء الجراوي860503020040

الغرب - الشراردة - بني حسن1505735جمال الدین طارق870503020041

الغرب - الشراردة - بني حسن1504351منیر المكاوي880503020042

الغرب - الشراردة - بني حسن1284810حوریة الغربي890503020045

الغرب - الشراردة - بني حسن1409510عبد الخاق بنعسي900503020047

الغرب - الشراردة - بني حسن1446855ادریس طلبي910503020048

الغرب - الشراردة - بني حسن1505058یوسف توزاني920503020058

الغرب - الشراردة - بني حسن1505038محمد إصبارن930503020059

الغرب - الشراردة - بني حسن1447582أمینة السباعي940503020062

الغرب - الشراردة - بني حسن1282875محمد الودغیري950503020063

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 35 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الغرب - الشراردة - بني حسن1281503عادل توابت960503020069

الغرب - الشراردة - بني حسن1281598عبد النبي النخلة970503020070

الغرب - الشراردة - بني حسن1447378عادل اكریام980503020072

الغرب - الشراردة - بني حسن1176743خالد الیوبي الزكموطي990503020076

الغرب - الشراردة - بني حسن57332عزیز بویدي1000503020087

الغرب - الشراردة - بني حسن1113463عمار فتحي1010503020088

الغرب - الشراردة - بني حسن1282807محمد الناجي1020503020089

الغرب - الشراردة - بني حسن1050591احمیدة حمیشي1030503020093

الغرب - الشراردة - بني حسن1152367حمید العزاوي1040503020094

الغرب - الشراردة - بني حسن90915قاسم الكموني1050503020095

الغرب - الشراردة - بني حسن123125صالحة العمري1060503020096

الغرب - الشراردة - بني حسن1505809محمد بن حیدة1070503020108

الغرب - الشراردة - بني حسن55467قاسم دیلي1080503020115

الغرب - الشراردة - بني حسن748355ادریس قرمادي1090503020118

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 36 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الغرب - الشراردة - بني حسن748333رشید الصغیر1100503020119

الغرب - الشراردة - بني حسن1309549سعید ركي1110503020120

الغرب - الشراردة - بني حسن1050540إحسان السالسي1120503020121

الغرب - الشراردة - بني حسن1284264حسن النوادیر1130503070003

الغرب - الشراردة - بني حسن1282960أحمد شبروني1140503070004

تادلة - أزیالل1504445سفیان ستي11225020004

تادلة - أزیالل1281201 ابراھیم الساعیدي21225020016

تادلة - أزیالل128443بوشعیب مسیر31225020017

تادلة - أزیالل1270807عبد الحق باشار41225020022

تادلة - أزیالل1283495عبد العزیز لكزولي51225020030

تادلة - أزیالل1261991الجیاللي النحال61225020037

تادلة - أزیالل1308751لبنى دشو71225020043

تادلة - أزیالل1504928عبد الناجي غافر81225020060

تادلة - أزیالل90304سعاد بونصیر91225020064

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 37 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

تادلة - أزیالل1262010خالد نوري101225020080

تادلة - أزیالل1446988عبد الغاني ایت بوھادي111225020082

تادلة - أزیالل1152558كمال النوري121226020063

تادلة - أزیالل1281906سعید حداد131226020082

تادلة - أزیالل1408801شریف اقدیم141226020084

تادلة - أزیالل1448084خالد اغیض151226020092

تادلة - أزیالل1233265عبد الرحیم حیطي161226020098

تادلة - أزیالل1283535امحند ایت بوتسركال171226070005

تادلة - أزیالل1265858حسن بلقاس181227020006

تادلة - أزیالل1504581عبد العالي تاغدي191227020013

تادلة - أزیالل1309622حسن سھیل201227020016

تادلة - أزیالل1153204نادیة العمراوي211227020036

تادلة - أزیالل1261926لبنى امباركي221227020054

تادلة - أزیالل1408603بطراح جمال231227020077

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 38 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

تادلة - أزیالل1281042محمد املوي241227020078

تادلة - أزیالل1283480رابحة الناجي251227020079

تادلة - أزیالل1409071فاطمة مروان261227020084

تادلة - أزیالل1279008خال بكیر271227020091

تادلة - أزیالل1309003حوریة الیعقوبي281227020094

تادلة - أزیالل1178874ھشام رحمي291227020098

تادلة - أزیالل1174677عبد القادر دعنوني301227020104

تازة - الحسیمة - تاونات1505284محمد سلھامي11501020110

تازة - الحسیمة - تاونات1281378المسعودي مصطفى21501020112

تازة - الحسیمة - تاونات1261791جمال كعواس31501020119

تازة - الحسیمة - تاونات1505774عبد االلھ العلمي41501070006

تازة - الحسیمة - تاونات1505267مصطفى خربي51502020003

تازة - الحسیمة - تاونات1447131ھشام دریص61502020012

تازة - الحسیمة - تاونات1261896عصام معمري71502020015

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 39 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

تازة - الحسیمة - تاونات743877محمد زین العابدین81502020021

تازة - الحسیمة - تاونات748285كریم أمسیرو91502020029

تازة - الحسیمة - تاونات1281362أمرنیس محمد101502020030

تازة - الحسیمة - تاونات1283215زبیدة السكروحي111502020035

تازة - الحسیمة - تاونات1277320ملیكة العرابي121502020038

تازة - الحسیمة - تاونات1270155الولید األحمدي131502020042

تازة - الحسیمة - تاونات1283200حكیم السكاكي141502020062

تازة - الحسیمة - تاونات1277938حسن أحرشي151502020063

تازة - الحسیمة - تاونات1277874فیصل سحمو161502020064

تازة - الحسیمة - تاونات1408065سلوى بوخرشوف171502020066

تازة - الحسیمة - تاونات1277801حسن المریني181502020069

تازة - الحسیمة - تاونات1284807سمیر الغازي191502020071

تازة - الحسیمة - تاونات59011حامد أمھاج201502070001

تازة - الحسیمة - تاونات1124091سمیر خیري211502070002

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 40 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

تازة - الحسیمة - تاونات1240093عبد السالم طوالز221502070003

تازة - الحسیمة - تاونات1283197محمد أمغار231502070004

تازة - الحسیمة - تاونات1240084عبد المحسن المرابط241502070005

تازة - الحسیمة - تاونات90151فتیحة الحائك251503020006

تازة - الحسیمة - تاونات1447638سمیر أوعرود261503020037

تازة - الحسیمة - تاونات1285445محمد  درعاوي271503020038

تازة - الحسیمة - تاونات1281703مصطفى الفقیھ281503070003

تازة - الحسیمة - تاونات1240557عبد الرحیم   أطفایي291503070005

تازة - الحسیمة - تاونات1240611الزھراوي احمد301503070006

تازة - الحسیمة - تاونات1240639عبدالرحمان الغریسي311503070007

تازة - الحسیمة - تاونات1233250حرشاو عبد الفتاح321503070009

تازة - الحسیمة - تاونات1175740سعد بقارة331503070010

تازة - الحسیمة - تاونات1241531فاطمة الذھبي341503070012

تازة - الحسیمة - تاونات1277345عدنان حمداوي351504020006

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 41 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

تازة - الحسیمة - تاونات1408051عبد الرحمان عزوزي361504020020

تازة - الحسیمة - تاونات14446998عبد العزیز الحموش371504020025

تازة - الحسیمة - تاونات1447252عدنان بوزفور381504020028

تازة - الحسیمة - تاونات1.152.077محمد سوناین391504070001

تازة - الحسیمة - تاونات1.309.527بناصر الرفتاني401504070002

دكالة - عبدة1504993سعید أسرنانس11101020001

دكالة - عبدة1504415زھیرة  الخلفي21101020010

دكالة - عبدة1504806محمد لغالیق31101020012

دكالة - عبدة1504563سناء بوملیك41101020019

دكالة - عبدة1504572حسني السماني51101020020

دكالة - عبدة1279995شاعر عمر61101020021

دكالة - عبدة1409026عبدالعالي المھدي71101020029

دكالة - عبدة1447063سعاد بودریكة81101020055

دكالة - عبدة1309140حنصالي مصطفى91101020061

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 42 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

دكالة - عبدة1309152لیلى الھدیلي101101020065

111101020066cدكالة - عبدة1408228كریمة المعتصم با

دكالة - عبدة1278395فاطمة بوقفاري121101020067

دكالة - عبدة1279154حمادة وفاء131101020069

دكالة - عبدة1408569نزھة المباركي141101020070

دكالة - عبدة1408240حسن رزقان151101020072

دكالة - عبدة1408217ملیكة اكزول161101020077

دكالة - عبدة1284437حسناء رجاوي171101020080

دكالة - عبدة1278370ابتسام بازي181101020084

دكالة - عبدة1261417لالسناء شویت191101020087

دكالة - عبدة1152937عبد  القادر  رضوان201101020105

دكالة - عبدة1281623محمد العطار211101020106

دكالة - عبدة1408277رضوان خرازي221101020108

دكالة - عبدة988538عائشة لحفیظ231101020112

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 43 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

دكالة - عبدة1504893فاطمة مرسلي241101020139

دكالة - عبدة1124730طارق المساعدي251101020152

دكالة - عبدة1408965جمیلة كمال261102020002

دكالة - عبدة1408945عائشة بنرینة271102020003

دكالة - عبدة1446853سیفى مصطفى281102020004

دكالة - عبدة1408571یوسف حمادي291102020005

دكالة - عبدة1279349السمھالي سعید301102020006

دكالة - عبدة1408232امال حمدي311102020007

دكالة - عبدة1282705أھمیم نعیمة321102020008

دكالة - عبدة1124881عبد الوھاب مومن331102020009

دكالة - عبدة1233208فتح هللا عزیز341102020010

دكالة - عبدة1261835ملیكة العطاري351102020013

دكالة - عبدة1447069سومیة النعیمي361102020016

دكالة - عبدة1182076الكراب ھنیة371102020017

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 44 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

دكالة - عبدة1447081غبار سمیة381102020018

دكالة - عبدة1261267رشیدة بیتار391102020020

دكالة - عبدة1283671الخضري عبد الباسط401102020024

دكالة - عبدة1280975حلیمة البادرة411102020025

دكالة - عبدة1280534اكرام كعوان421102020081

دكالة - عبدة1408730جمال القادري431102070003

دكالة - عبدة1504788ابراھیم أسكور441102070004

دكالة - عبدة1278853محمد الرماش451102070005

دكالة - عبدة1279029رشید اسدرم461103020068

دكالة - عبدة1270680یوسف عدلي471103020071

دكالة - عبدة1043418الفوضیلي عبد العزیز481104020019

دكالة - عبدة988420الشمراري أحمد491104020021

دكالة - عبدة1050579بوركوكو عبداللطیف501104020022

دكالة - عبدة90501بوطھیر رشید511104020023

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 45 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

دكالة - عبدة1504800عبد الرحیم اجلیلي521104020034

دكالة - عبدة1504808مدیقي یوسف531104020035

دكالة - عبدة1408155عبد الحق السراج541104020036

دكالة - عبدة1447740عبد الجلیل كوغري551104020038

دكالة - عبدة1281839عبد العزیز مغني561104020039

دكالة - عبدة1279111عبد الھادي  فؤاد571104020043

سوس - ماسة - درعة1504780اسالت محمد10401020014

سوس - ماسة - درعة1283490لخفیف  المصطفى20401020037

سوس - ماسة - درعة1044755انجار  محمد30401020038

سوس - ماسة - درعة1261476العلمي  رشید40401020043

سوس - ماسة - درعة1408630المروى  رشید50401020044

سوس - ماسة - درعة1309449نفناف  یوسف60401020046

سوس - ماسة - درعة1177959ند بال  الحسن70401020059

سوس - ماسة - درعة1233273حمادة  مریم80401020061

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 46 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1505395الحادق  موالي اسلیمان90401020062

سوس - ماسة - درعة1176821جھاد  آمنة100401020065

سوس - ماسة - درعة1270681أفا  رشید110401020072

سوس - ماسة - درعة1051525الحجوي  فاطمة120401020075

سوس - ماسة - درعة1261162أدرار  حسناء130401020076

سوس - ماسة - درعة1504779عائشة أرتنان140402020006

سوس - ماسة - درعة1504777سناء ھشام150402020007

سوس - ماسة - درعة1504386سعاد عاھو160402020009

سوس - ماسة - درعة1447323سعید بسلم170402020014

سوس - ماسة - درعة1408701ابو مودن عبد الرحمان180402020015

سوس - ماسة - درعة1505500محمد حیزوم190402020031

سوس - ماسة - درعة1505476رشید بامـوس200402020032

سوس - ماسة - درعة1409464رضوان بسداون210402020034

سوس - ماسة - درعة1505492فاطمة القرشالي220402020035

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 47 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1447305سلوى بومھدي230402020061

سوس - ماسة - درعة1282331لطیفة فوار240402020064

سوس - ماسة - درعة738071أسركال محمد250402020066

سوس - ماسة - درعة1504628عبد الخالق البھجة260402020075

سوس - ماسة - درعة1505487الحسین داموالي270402020082

سوس - ماسة - درعة1505549اوبال الحسین280403020002

سوس - ماسة - درعة1504776داود ھیبة290403020005

سوس - ماسة - درعة1504390لحسن اجماع300403020008

سوس - ماسة - درعة1505508الحسین خال310403020013

سوس - ماسة - درعة1283295عائشة كویري320403020015

سوس - ماسة - درعة1448023محمد اشعیب330403020016

سوس - ماسة - درعة1045172إبراھیم الضویو340403020023

سوس - ماسة - درعة1045514الحسن أوناصر350403020024

سوس - ماسة - درعة1270813الحسین بقماش360403020025

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 48 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1282299المصطفى الزرایدي370403020026

سوس - ماسة - درعة1408476سعید الكشا380403020038

سوس - ماسة - درعة1504426سفیان حممید390404020003

سوس - ماسة - درعة1505251فاطمة المریني400404020005

سوس - ماسة - درعة1308771سعاد الدیبي410404020019

سوس - ماسة - درعة1447422عمر اریزي420404020022

سوس - ماسة - درعة1152721لطیفة نویف430404020041

سوس - ماسة - درعة988771لحسن  خیراني440404020042

سوس - ماسة - درعة1408491حنان الكویس450404020068

سوس - ماسة - درعة1283307سعاد بوعنبة460404020083

سوس - ماسة - درعة1240426منصیف عبد الغاني470404020094

سوس - ماسة - درعة1233264سالم حیمري480404020104

سوس - ماسة - درعة90149سمیرة بوشكورت490405020003

سوس - ماسة - درعة1281084سعید اداومزیل500405020004

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 49 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1408475ابراھیم الكبوس510405020007

سوس - ماسة - درعة1504407العربي الدكني520405020010

سوس - ماسة - درعة1504565محمد البھالي530405020013

سوس - ماسة - درعة1504768كریمة بوزغیبة540405020014

سوس - ماسة - درعة1409476عبد الصمد المحرابي550405020017

سوس - ماسة - درعة1505490سعید العبدالوي560405020018

سوس - ماسة - درعة1505474عبد هللا الحیان570405020019

سوس - ماسة - درعة1233350یونس خایوسف580405020020

سوس - ماسة - درعة1308694مریم شاكر590405020025

سوس - ماسة - درعة1504509محمد بوكرن600405020031

سوس - ماسة - درعة1504392رشید اكركس610406020001

سوس - ماسة - درعة1446831عبد الكریم امزیل620406020015

سوس - ماسة - درعة1448112محمد فتح هللا630406020018

سوس - ماسة - درعة1309401محمد مزكار640407020011

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 50 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1504915ابراھیم وخي650407020013

سوس - ماسة - درعة1279774محمد برقاوي660407020020

سوس - ماسة - درعة1504758ایت حدو الحاج محمد670408020004

سوس - ماسة - درعة1504554أحمد أیت عربى680408020005

سوس - ماسة - درعة1504419لحسن  الروداني690408020006

سوس - ماسة - درعة1505008بوینشى امحمد700408020008

سوس - ماسة - درعة1262188طلحة عبد الشفیق710408020009

سوس - ماسة - درعة1408501تقریوت عثمان720408020013

سوس - ماسة - درعة1446854التغالوي یوسف730408020014

سوس - ماسة - درعة1505148الكوط عبد الواحد740408020015

سوس - ماسة - درعة1505467ایت علي سمیر750408020018

سوس - ماسة - درعة1240139بن عال عبد القادر760408070001

سوس - ماسة - درعة1282315لحسن جبارة770409020017

سوس - ماسة - درعة1178847عبد الغفور ببتاوي780409020038

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 51 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1505473عبد الكبیر اكدار790409020042

سوس - ماسة - درعة1505502موالي عبد المجید حسنین800409020047

سوس - ماسة - درعة1505469الصالح ایت صالح810409020048

سوس - ماسة - درعة1261187محمد ایت ملوك820409020051

سوس - ماسة - درعة1270311عبد الر حمان حمادي830409020060

سوس - ماسة - درعة1177141عبد السالم الناصري840409070002

طنجة - تطوان1505239عبد المولى الشركي11601070001

طنجة - تطوان1283142بوزیان الشندودي21601070002

طنجة - تطوان1124734محمد الفتات31602070001

طنجة - تطوان1308777عبد السالم األغزاوي41602070002

طنجة - تطوان1282114نعیمة العمراني51603070002

طنجة - تطوان1282721عبد الحكیم الرویفي61605070001

طنجة - تطوان128743محمد العساوي71606070001

طنجة - تطوان1282109محمد الصامد81606070002

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 52 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

طنجة - تطوان1282827العیاشي برتول91606070004

طنجة - تطوان1270092الخمار خربوش101607070002

طنجة - تطوان1241130محمد خدیري111607070003

طنجة - تطوان1504840بسمینة العلوي121601020024

طنجة - تطوان1233304مصطفى جدید131601020033

طنجة - تطوان1309110یوسف حدیدوان141601020051

طنجة - تطوان1262230رشید زھواني151602020015

طنجة - تطوان1504913فدوى مسرور161602020023

طنجة - تطوان1408466سعید بوعزوي171602020024

طنجة - تطوان1408689اكرام الیمالحي181602020026

طنجة - تطوان1409690یونس افیالل191602020028

طنجة - تطوان1261324یوسف بنتي201602020029

طنجة - تطوان1447260سناء المرابطي211602020031

طنجة - تطوان1261709سمیرة الحضري221602020032

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 53 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

طنجة - تطوان1408833ھیبة حسني231602020033

طنجة - تطوان1504950عائشة بنعتو241602020042

طنجة - تطوان1505244عزالدین الفغلومي251603020025

طنجة - تطوان1505231عبد هللا بوھوت261603020029

طنجة - تطوان1447725أسعد بن الطیب المنبري271603020032

طنجة - تطوان1282030محمد عثمان281603020036

طنجة - تطوان1278182جمال وریاكلي بركي291603020041

طنجة - تطوان1261873أسامة العسري301603020055

طنجة - تطوان1408074شھیرة الدرقاوي311603020067

طنجة - تطوان1408313سعید عنكور321603020068

طنجة - تطوان1282682سناء بولیف331603020073

طنجة - تطوان1261206أسامة المحب341603020076

طنجة - تطوان1124764نور الدین مجیدي351603020088

طنجة - تطوان1446865ارحیمو الرایس361604020004

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 54 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

طنجة - تطوان1282078محمد القسمي371605020016

طنجة - تطوان89989سمیر أقمقام381605020038

طنجة - تطوان1447150عبد الشكور أضادي391605020053

طنجة - تطوان1409685أشراف عبد الغفور الزماطي401605020054

طنجة - تطوان90741محمد الكراب411605020057

طنجة - تطوان1270735لطیفة الحاقي421605020058

طنجة - تطوان1505275محمد مروان431606020004

طنجة - تطوان1282071ربیعة العربي العلمي441606020017

طنجة - تطوان1283109ھناء العلمي451606020018

طنجة - تطوان1282089عبد االلھ زغلول461606020019

طنجة - تطوان1282110نھى الغري471606020034

طنجة - تطوان1504833محسن بندریس481606020035

طنجة - تطوان1232902بحسین بوردو491606020040

طنجة - تطوان1152939عبد العزیز البسطمي501606020043

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 55 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

طنجة - تطوان1270885محمد بن خجو511606020045

طنجة - تطوان1505254الشافع الرفاعي521607020009

طنجة - تطوان1152788كمال الدیان531607020020

طنجة - تطوان90218الضحى الرملي541607020039

طنجة - تطوان1113505الحسن العشقي551607020059

طنجة - تطوان1283026محمد لشھب561607020060

طنجة - تطوان1447267نور الھدى حوزي571607020063

فاس - بولمان1182415حفیظة كوار11410020001

فاس - بولمان1233460فوزیة مفید21410020021

فاس - بولمان1279839نورة صادق31410020036

فاس - بولمان90235ماریة تزروالت41410020039

فاس - بولمان55263حنان الطیب51410020041

فاس - بولمان56291لطیفة الناضي61410020043

فاس - بولمان1446899حسناء بلفول71410020045

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 56 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

فاس - بولمان1262158زینب سماللي81410020049

فاس - بولمان1278884عبداللطیف التوحیدي91410020050

فاس - بولمان1407944عتیقة سوني101410020051

فاس - بولمان1279846جواد ناجي111410020056

فاس - بولمان1407852كوثر الفائز121410020059

فاس - بولمان1278426رشید الفیاللي131410020075

فاس - بولمان1261871حسناء المسیاح141410020092

فاس - بولمان1277630عزالدین الحمراوي151410020101

فاس - بولمان1261474احمد العقاد161410020103

فاس - بولمان1277706منیر المساوي171410020104

فاس - بولمان1277753ھشام لھرامي181410020105

فاس - بولمان1151681عبد السالم بناني191410020114

فاس - بولمان1280520زھور محاسن201410020115

فاس - بولمان1280439نادیة كریم211410020117

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 57 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

فاس - بولمان1232924غزالن شیخي221410020118

فاس - بولمان1280130سمیرة األشھب231410020120

فاس - بولمان1279610لطیفة الھایم241410020121

فاس - بولمان1232836لطیفة بنبراھیم251410020122

فاس - بولمان743756صالحة راكب261410020126

فاس - بولمان738121فوزیة السقاط271410020127

فاس - بولمان1279856فاطمة العید281410020128

فاس - بولمان1175748رضوان العاللي291410070001

فاس - بولمان1270562حسناء ھباري301411020002

فاس - بولمان1282869جمیلة لكركر311411020005

فاس - بولمان1409574عزیز الكارتي321411020006

فاس - بولمان1261512نسرین الفرحي331411020010

فاس - بولمان1505065بشرى أسمار341411020013

فاس - بولمان1241615نعیمة خونة351411020014

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 58 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

فاس - بولمان1408442نادیة الوزاني التھامي361411020015

فاس - بولمان1504713محمد العبدالوي371411020016

فاس - بولمان1409354بشرى سلیماني381411020022

فاس - بولمان1409715حلیمة العزوزي391411020023

فاس - بولمان1409717ھند الفزازي401411020024

فاس - بولمان1408923عبد اإللھ موحیا411411020027

فاس - بولمان1309237ناجیة خالف421411020028

فاس - بولمان1447166لالكریمة كریمي431411020029

فاس - بولمان54875أحمد بعید441411020033

فاس - بولمان1284445نبیلة العزاني451411020034

فاس - بولمان1280419سومیة جبار461411020035

فاس - بولمان1447188سمیرة مخلص471412020002

فاس - بولمان1233274فطیمة حوري481412020008

فاس - بولمان1176377فریدة بھى491412020019

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 59 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

فاس - بولمان1176386عبد المالك ھروي501412020020

فاس - بولمان1280598غیثة والرواضي511412020022

فاس - بولمان1408320سعاد بیسي521412020034

فاس - بولمان1408335بدر غمیدة531412020037

فاس - بولمان1408815نعیمة منیر541412020042

فاس - بولمان1447231مصطفى الیلى551413020019

كلمیم - السمارة1505510حمید خیزو10301020018

كلمیم - السمارة1505507محمد جلیلي20301020020

كلمیم - السمارة1408860سعید قبالوي30301020026

كلمیم - السمارة1261695عبد الكریم كروان40301020027

كلمیم - السمارة1505373مصطفى حسون50301020029

كلمیم - السمارة1261508نور الدین الفك60301020030

كلمیم - السمارة1408455احمد ابراغ70301020034

كلمیم - السمارة1408487عبد الھادي ازم80301020038

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 60 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

كلمیم - السمارة1504409احمد الھاشمي90302020018

كلمیم - السمارة1504440بوبكر اوبھا100302020019

كلمیم - السمارة1262211وھبي محمد110302070001

كلمیم - السمارة1270697ایت علي الصدیق120302070002

كلمیم - السمارة1241000لحسن ھموا130302070003

كلمیم - السمارة1270306محمد حنان140302070005

كلمیم - السمارة1309184محمد الجعادي150303020002

كلمیم - السمارة1448001ھشام وحمید160303020013

كلمیم - السمارة1309173ادعبیلو یوسف170304020011

كلمیم - السمارة1504971الربوز محمد180304020012

كلمیم - السمارة1241556عمر النظام190304070001

مراكش - تانسیفت - الحوز1233443حنان ملك10701020002

مراكش - تانسیفت - الحوز1285436فاطمة الزھراء الرحمي20701020005

مراكش - تانسیفت - الحوز1282126السعدیة العطاري30701020009

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 61 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1151278سعیدة العدناني40701020010

مراكش - تانسیفت - الحوز1284012محمد كسي50701020020

مراكش - تانسیفت - الحوز1447423لال ھدى العلوي كمال60701020024

مراكش - تانسیفت - الحوز1447434حمید الزبدي70701020025

مراكش - تانسیفت - الحوز1505545ناجیة الجنوري80701020038

مراكش - تانسیفت - الحوز1284027عبدالغني الزایزي90701020042

مراكش - تانسیفت - الحوز1284175نعیمة معطى هللا100701020044

مراكش - تانسیفت - الحوز1505553لمیاء زرزوري110701020046

مراكش - تانسیفت - الحوز1278876موالي صدیق افالح120701020054

مراكش - تانسیفت - الحوز1309441سلیمة بنیھ130701020056

مراكش - تانسیفت - الحوز1282449جمال تسمامات140701020057

مراكش - تانسیفت - الحوز1279087عبداللطیف العبید150701020059

مراكش - تانسیفت - الحوز1279100عبدالرحمان المصدوقي160701020060

مراكش - تانسیفت - الحوز1282433حجیبة ارحو170701020061

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 62 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1309415عبدالرحیم معتصم180701020063

مراكش - تانسیفت - الحوز1284079محمد حبضان190701020066

مراكش - تانسیفت - الحوز1279089حكیمة المربعي200701020068

مراكش - تانسیفت - الحوز1278979سعیدة عبیدي210701020071

مراكش - تانسیفت - الحوز1308965محمد كمال المحتكر220701020072

مراكش - تانسیفت - الحوز1409421ھند جنان230701020077

مراكش - تانسیفت - الحوز1279081سمیرة شبنید240701020078

مراكش - تانسیفت - الحوز1284705خلیل االسعد250701020079

مراكش - تانسیفت - الحوز1409077حنان عشاق260701020085

مراكش - تانسیفت - الحوز1283775عائشة الغزولي270701020087

مراكش - تانسیفت - الحوز55191محمد أولحاج280701020092

مراكش - تانسیفت - الحوز1233660محمد الطبراني290701020095

مراكش - تانسیفت - الحوز1448073فدوى بلكیال300701020096

مراكش - تانسیفت - الحوز1152478احمد قنیضر310701020100

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 63 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1177884عبدالفتاح بولمان320701020104

مراكش - تانسیفت - الحوز1261545مریم الحرف330701020110

مراكش - تانسیفت - الحوز1279626ابتسام اكسیرو340701020111

مراكش - تانسیفت - الحوز1309371رضوان معروفي350701020114

مراكش - تانسیفت - الحوز1176923مریمة برایو360701020115

مراكش - تانسیفت - الحوز1280498عبدالھادي لحویزي370701020119

مراكش - تانسیفت - الحوز1281755فوزیة الفتماوي380702020005

مراكش - تانسیفت - الحوز1270271عبد هللا لعویض390702020010

مراكش - تانسیفت - الحوز1309537سلیمة الرامي400702020011

مراكش - تانسیفت - الحوز1281843حمیدة بركاوي410702020014

مراكش - تانسیفت - الحوز1284181حسن انمیرة420702020016

مراكش - تانسیفت - الحوز1409461لحسن ایت بلفقیھ430702020017

مراكش - تانسیفت - الحوز1281765سمیة أمنیعي440702020018

مراكش - تانسیفت - الحوز1504878موالي محمد اشمیرو450702020020

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 64 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1281745یمنة أبوالھادي460702020025

مراكش - تانسیفت - الحوز1309170محمد ادبن ایدار470702020026

مراكش - تانسیفت - الحوز1504580فاطمة الزھراء غافل480702020027

مراكش - تانسیفت - الحوز1282411محمد المساوي490702020046

مراكش - تانسیفت - الحوز1282407رشید الحمراوي500702020047

مراكش - تانسیفت - الحوز1279016رشید بنحكوم510702020048

مراكش - تانسیفت - الحوز1280508عادل العنقاوي520702020052

مراكش - تانسیفت - الحوز1409405عمر العماري530702020055

مراكش - تانسیفت - الحوز1279013مراد بكیر540702020056

مراكش - تانسیفت - الحوز1504540جمیلة كوشك550702020061

مراكش - تانسیفت - الحوز1124459رشیدة فنش560702020062

مراكش - تانسیفت - الحوز1261844فتیحة لحجاب570702020065

مراكش - تانسیفت - الحوز1283822 نور الدین مبارك580702020072

مراكش - تانسیفت - الحوز1447893السعدیة عطولي590702020084

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 65 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1448104عماد الشھبوني600702020097

مراكش - تانسیفت - الحوز1261349خالد بودراوي610702020102

مراكش - تانسیفت - الحوز1284168محمد الناصري620703020011

مراكش - تانسیفت - الحوز1284159نزھة یصلو630703020012

مراكش - تانسیفت - الحوز1241191رشیدة العاود640703020018

مراكش - تانسیفت - الحوز1283901محمد یویعلي650703020027

مراكش - تانسیفت - الحوز1283976عبدهللا حاتم660703020030

مراكش - تانسیفت - الحوز1447023خالد بن دحان670703020036

مراكش - تانسیفت - الحوز1241181یوسف فایز680703020053

مراكش - تانسیفت - الحوز1123823أحمد أنیس لكنیزي690703020058

مراكش - تانسیفت - الحوز1284036عمر جرار700703020059

مراكش - تانسیفت - الحوز1270722سناء أكروت710703020073

مراكش - تانسیفت - الحوز1232670محمد الحبیب عادیل720703020080

مراكش - تانسیفت - الحوز1153406عبدالھادي الشوقي730703020081

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 66 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1270712ربیعة ایت محند740704020012

مراكش - تانسیفت - الحوز1270288ابراھیم لعیشي750704020016

مراكش - تانسیفت - الحوز1281875احمد یحیاوي760704020017

مراكش - تانسیفت - الحوز1240879محمد العربي السبیطي770704020018

مراكش - تانسیفت - الحوز1504886سمیر فواز780704020022

مراكش - تانسیفت - الحوز1282363محمد شوقي790704020024

مراكش - تانسیفت - الحوز1504992عبد الرحیم عرباوي800704020034

مراكش - تانسیفت - الحوز61114ھند فرح810704020041

مراكش - تانسیفت - الحوز1044450وفاء المدكور820704020043

مراكش - تانسیفت - الحوز1505340فردوس منیر830704020046

مراكش - تانسیفت - الحوز1282435یونس غاني840704020048

مراكش - تانسیفت - الحوز1409402ھشام شاكر850704020049

مراكش - تانسیفت - الحوز1409408موراد البرغاز860704020053

مراكش - تانسیفت - الحوز1279725حلیمة مرادي870704020054

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 67 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1283575سمیرة الحبیب880704020055

مراكش - تانسیفت - الحوز1278498مریم الكموني علوي890704020056

مراكش - تانسیفت - الحوز1408307رضوان ابو طالب900704020057

مراكش - تانسیفت - الحوز1308958جواد المداري910704020058

مراكش - تانسیفت - الحوز1241296عبد الجلیل بن الیزید920704020062

مراكش - تانسیفت - الحوز1241304عبد الرحمان رشیق930704020068

مراكش - تانسیفت - الحوز1447944سامیة اكلیالح940704020071

مراكش - تانسیفت - الحوز1241278المصطفى الصنھاجي950704020075

مراكش - تانسیفت - الحوز1281873عبد اللطیف القر960704020080

مراكش - تانسیفت - الحوز1177885ادریس بوستة970704020086

مراكش - تانسیفت - الحوز1280453عبد الصادق الراشید980704020090

مراكش - تانسیفت - الحوز1283713محمد بوحجري990705020006

مراكش - تانسیفت - الحوز90502لیلى دوجة1000705020017

مراكش - تانسیفت - الحوز1279094كمال الكریم1010705020020

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 68 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1409430ھشام رحت هللا1020705020021

مراكش - تانسیفت - الحوز1283702حكیمة توتو1030705020026

مراكش - تانسیفت - الحوز1270103محمد شاوي1040705020030

مراكش - تانسیفت - الحوز1283692الحسین القاسمي1050705020031

مراكش - تانسیفت - الحوز1282256عبد الواحد أنضام1060705070003

مراكش - تانسیفت - الحوز1283785عبد العزیز بوعالكة1070705070004

مراكش - تانسیفت - الحوز1270422سعید بوكعفار1080705070005

مراكش - تانسیفت - الحوز91035سفیان أصنان1090705070006

مراكش - تانسیفت - الحوز1447452كبیرة اجویطیت1100707020001

مراكش - تانسیفت - الحوز1261740نعیمة حرار1110707020002

مراكش - تانسیفت - الحوز1241281لطیفة اغشوى1120707020003

مراكش - تانسیفت - الحوز1233529موالي عبد الحكیم عبیدة1130707020005

مراكش - تانسیفت - الحوز1284179فاطمة أجواع1140707020007

مراكش - تانسیفت - الحوز1447333رشید القبلي1150707020018

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 69 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1505542یونس فاتح1160707020019

مراكش - تانسیفت - الحوز1279190نزھة لھبالي1170707020022

مراكش - تانسیفت - الحوز1504552نعیمة توزاني1180707020028

مراكش - تانسیفت - الحوز1446994سناء ضیع1190707020033

مراكش - تانسیفت - الحوز1052100المصطفى الوردي1200707020037

مراكش - تانسیفت - الحوز1408858محمد اباعقیل1210707020040

مراكش - تانسیفت - الحوز1152947عزیزة بروك1220707020049

مراكش - تانسیفت - الحوز1270842عادل بلھیبة1230707070001

مراكش - تانسیفت - الحوز90634محمد بنیجة1240707070002

مكناس - تافیاللت1409569لیلى العمراوي11301020003

مكناس - تافیاللت1270896رشید بنرحو21301020009

مكناس - تافیاللت1277661كریمة حیلي31301020010

مكناس - تافیاللت1278360رشید باعلي41301020015

مكناس - تافیاللت1278623امبارك اسماعیلي علوي51301020018

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 70 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مكناس - تافیاللت1279710سھام مسكاوي61301020019

مكناس - تافیاللت1409539حیاة السھاب71301020027

مكناس - تافیاللت1283727فاطمة الزھراء رجاء في هللا81301020035

مكناس - تافیاللت1043393مصطفى بنجدي91301020050

مكناس - تافیاللت1504834خالد  بندریس101301070001

مكناس - تافیاللت1284836كریم العسري111302020010

مكناس - تافیاللت1278367المصطفى بولماني121302020012

مكناس - تافیاللت1285447عبد الرحمان العباسي131302020014

مكناس - تافیاللت1446846غیثة میطاشي141302020015

مكناس - تافیاللت1408351محمد ناصیري151302020016

مكناس - تافیاللت1446856اقبال توریس161302020017

مكناس - تافیاللت1278963سعید ناشط171302020018

مكناس - تافیاللت1308816البوشتاوي حنان181302020021

مكناس - تافیاللت1176378بالمھدي یوسف191302020029

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 71 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مكناس - تافیاللت1279798سلوى الحافر201302020030

مكناس - تافیاللت1280610توفیق لمریني211302020032

مكناس - تافیاللت1447785نھى بلمكي221302020033

مكناس - تافیاللت1270848نزار بلمكي231302020035

مكناس - تافیاللت1409793الطالب فاطمة241302020036

مكناس - تافیاللت1261298رضوان بندحو251302020037

مكناس - تافیاللت1262189عبد هللا طلحة261302020040

مكناس - تافیاللت1447211العاھد صفاء271302020046

مكناس - تافیاللت1409066حنان المستور281302020048

مكناس - تافیاللت54991نجوى عشراق291302020049

مكناس - تافیاللت1261948عبد السالم امحمدي301302020051

مكناس - تافیاللت1233412حسن الفوق311302020053

مكناس - تافیاللت1409563حادة قریوح321303020011

مكناس - تافیاللت1505151سناء التركي331303020021

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 72 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مكناس - تافیاللت1262243عبد الرحیم زیدان341303020028

مكناس - تافیاللت1261142علي أعسین351303020029

مكناس - تافیاللت1233505أحمد نینیر361303020031

مكناس - تافیاللت1505033حمزة یحیى371303020034

مكناس - تافیاللت1261213عامر جواد381304020003

مكناس - تافیاللت1505075الشقیزني مصطفى391304020025

مكناس - تافیاللت1261340بوعام المصطفى401304020027

مكناس - تافیاللت1232663محمد أشباخ411304020044

مكناس - تافیاللت1279599حسن المودن421304020050

مكناس - تافیاللت1309739محمد زولي431304020052

مكناس - تافیاللت1446839سعید النعیم441304020053

مكناس - تافیاللت1408156أسراطي عبد الرزاق451304020068

مكناس - تافیاللت1409530حسایني  عبد الرحمان461305020012

مكناس - تافیاللت1409587عمري  رضوان471305020026

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 73 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مكناس - تافیاللت1447584حسن زفاطي481305020037

مكناس - تافیاللت1240981الزھراوي حسن491305020039

مكناس - تافیاللت1505001بن خربوش توفیق501305020041

مكناس - تافیاللت1409581عبد العزیز جعفر511305020051

مكناس - تافیاللت1280556ھشام مومن521305070001

مكناس - تافیاللت1408160عبد الفتاح ھواري531306020004

مكناس - تافیاللت1409568یوسف دعنوني541306020011

مكناس - تافیاللت1447534عبد الحق عماري551306020016

مكناس - تافیاللت1277291محمد بلمكي561306020033

مكناس - تافیاللت1262119نزھة الصادوق571306020064

مكناس - تافیاللت1262051حسن اعمالیك581306020065

مكناس - تافیاللت90521رشید قاسمي591306020081

مكناس - تافیاللت1270361عبد الحفیظ الكامة601306020082

مكناس - تافیاللت1261877بوشرة لبكري611306020088

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 74 من 75



          

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحانرقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

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

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مكناس - تافیاللت1261807حمید خالق621306020096

مكناس - تافیاللت1309492محمد اعزي631306070002

مكناس - تافیاللت90812محمد حمیدي641306070003

وادي الذھب - لكویرة1282356رشید عیمال10101020002

وادي الذھب - لكویرة1504404عثمان الشعراوي20101020003

وادي الذھب - لكویرة1505273عبد الھادي لمغاري30101020004

وادي الذھب - لكویرة1124828محمد شمالل40101020007

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 75 من 75



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

وادي الذھب - لكویرة1234592الحبیب عزي10101040003

وادي الذھب - لكویرة54962حمید بوصبیبعة20101040005

وادي الذھب - لكویرة1176070العالوة عماد30101040007

وادي الذھب - لكویرة1156173سعادي الحسین40101040011

وادي الذھب - لكویرة1177605المصطفى األصفر50101040013

وادي الذھب - لكویرة1117266المنصوري أمال60101040016

وادي الذھب - لكویرة1157905زینب أبالغ70101040018

وادي الذھب - لكویرة1157911عائشة الغالي80101040019

وادي الذھب - لكویرة1236375أمینة الجزولي90101040020

وادي الذھب - لكویرة1176203الخلیفة سكینة100101040023

وادي الذھب - لكویرة1405004زكریاء سماد110101040025

وادي الذھب - لكویرة1238904حسن أكضي120101040028

وادي الذھب - لكویرة1264639فاطمة العزیزة بریش130101040030

وادي الذھب - لكویرة1157909لبنى أدرعي140101040032

وادي الذھب - لكویرة1265105رشید شدود150101040033

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 1 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

وادي الذھب - لكویرة1122824أم العید أبیھي160101040034

وادي الذھب - لكویرة57668عبد الكریم بنحسون170101040037

وادي الذھب - لكویرة1157276محمد بلھي180101040038

وادي الذھب - لكویرة1176302الحسین الوافي190101040039

وادي الذھب - لكویرة1175636سعید طالبي200101040047

وادي الذھب - لكویرة1178780حفیظ صلدق210101040048

وادي الذھب - لكویرة1177727محمد ابن ناجي220101040049

وادي الذھب - لكویرة91668ابراھیم جبوج230101040050

وادي الذھب - لكویرة1156580صالح سامي الصلح240101040051

وادي الذھب - لكویرة1266540حادة الرصاع250101040052

وادي الذھب - لكویرة1265580موالي اسماعیل العلوي260101040054

وادي الذھب - لكویرة1122412رشید الباعقیلي270101040055

وادي الذھب - لكویرة1308004بشرى نضفي280101040056

وادي الذھب - لكویرة1238193عائشة المطارقي290101040058

وادي الذھب - لكویرة1306701سمیرة البوعناني300101040062

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 2 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

وادي الذھب - لكویرة1044270حمید عفیف310101040064

وادي الذھب - لكویرة1121851فاطمة شلوشي320101040066

وادي الذھب - لكویرة639969فرحان محمد330101090001

وادي الذھب - لكویرة749645حسن توفیقي340101090002

مكناس - تافیاللت58210حمید سفقي11301040004

مكناس - تافیاللت59044بشرى ابروزي21301040005

مكناس - تافیاللت59899محمد عبدوني31301040006

مكناس - تافیاللت61319رشید بوزیكار41301040008

مكناس - تافیاللت91246أحمد العمراني51301040013

مكناس - تافیاللت92604سعیدة ثقال61301040015

مكناس - تافیاللت164187محمد معزوزي71301040048

مكناس - تافیاللت240254الصدیق سعدان81301040098

مكناس - تافیاللت378786عبد السالم العماري91301040126

مكناس - تافیاللت739098بشرى سماحي101301040196

مكناس - تافیاللت1114331الھام المشاشتي111301040464

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 3 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1114483خدیجة الكاوزي121301040474

مكناس - تافیاللت1123000كریمة عماري131301040500

مكناس - تافیاللت1123126رشیدة كراخي141301040503

مكناس - تافیاللت1123149بشرى أفدجیخ151301040504

مكناس - تافیاللت1154398لطیفة بعیبش161301040505

مكناس - تافیاللت1154422عزیزة نشید171301040506

مكناس - تافیاللت1154449ربیع كمبوني181301040509

مكناس - تافیاللت1154490ھدى بنعبد هللا191301040512

مكناس - تافیاللت1154507مونة الرضواني201301040514

مكناس - تافیاللت1154541لطیفة زین العابدین211301040516

مكناس - تافیاللت1158714حسناء لوھابي221301040520

مكناس - تافیاللت1158790فاطمة الزھراء العبدي231301040522

مكناس - تافیاللت1158999أمال قشي241301040523

مكناس - تافیاللت1172835نعیمة اعبي251301040524

مكناس - تافیاللت1172986 حنان بوشمى261301040525

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 4 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1174148اصفیة بكیكر271301040528

مكناس - تافیاللت1175863نورة أمغاوي281301040529

مكناس - تافیاللت1175975الھام دریوش291301040532

مكناس - تافیاللت1182296سعدیة الدھریر301301040543

مكناس - تافیاللت1234274جلیلة األنصاري311301040545

مكناس - تافیاللت1234939ھاجر بن جیرة321301040546

مكناس - تافیاللت1238328نبیل مشیح331301040551

مكناس - تافیاللت1264629ھشام برادة341301040560

مكناس - تافیاللت1265682سناء األزھري351301040563

مكناس - تافیاللت1265927منیر الحدادي361301040564

مكناس - تافیاللت1266475خالد الیوسفي371301040567

مكناس - تافیاللت1269596إكرام سوعال381301040573

مكناس - تافیاللت1308257اسیة الراجي391301040576

مكناس - تافیاللت1401340العربي معكول401301040581

مكناس - تافیاللت1548357بدریة دكون411301040592

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 5 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت689457خلید لحالفي421301090002

مكناس - تافیاللت664678عبد الرحیم أفنیش431301090003

مكناس - تافیاللت206281عبد هللا بنبیھ441301090004

مكناس - تافیاللت1119751عادل ابن عمي451302040002

مكناس - تافیاللت176907عبد العزیز النصیني461302040003

مكناس - تافیاللت861649الوافي اھمار471302040008

مكناس - تافیاللت1155796حنان زبیري481302040011

مكناس - تافیاللت1114508حكیم أقدیم491302040013

مكناس - تافیاللت1235962مریة العامري501302040016

مكناس - تافیاللت1237159راضیة كنوس511302040025

مكناس - تافیاللت1307071منیر الراشدي521302040035

مكناس - تافیاللت56837محمد لغریسي531302040039

مكناس - تافیاللت1306716البناني نسرین541302040041

مكناس - تافیاللت1236399موالي یوسف الكحالوي551302040042

مكناس - تافیاللت1178345ازرارادن عبد العزیز561302040054

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 6 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1237499حنان إشوا571302040057

مكناس - تافیاللت270258ھلیلو  عالل581302040094

مكناس - تافیاللت1307846سھام مسعد591302040111

مكناس - تافیاللت1234753زكیة بقاري سباعي601302040113

مكناس - تافیاللت392233لمباركي رضوان611302040115

مكناس - تافیاللت1154459بشرى لمطي621302040118

مكناس - تافیاللت1308048نبیلة نضام631302040119

مكناس - تافیاللت1114513رشیدة حرضیزي641302040129

مكناس - تافیاللت1307993سمیرة االمراني651302040138

مكناس - تافیاللت205924زربان علي661302040145

مكناس - تافیاللت1235791دیواني خدیجة671302040164

مكناس - تافیاللت1234120ایت  قسو   سمیرة681302040170

مكناس - تافیاللت176618بنكروم الحبیب691302040183

مكناس - تافیاللت205957خي اعبید701302040185

مكناس - تافیاللت1175290شتوي  سمیرة711302040196

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 7 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1174072بكراوي  كریمة721302040197

مكناس - تافیاللت1266736فرنان زینب731302040260

مكناس - تافیاللت140835حرازم البارودي741302090002

مكناس - تافیاللت57446محمد مدیحي751303040002

761303040003
موالي المھدي مھداوي 

علوي
مكناس - تافیاللت57795

مكناس - تافیاللت64358محمد نوري771303040007

مكناس - تافیاللت91799ھشام میمي781303040013

مكناس - تافیاللت743575حسن ركي791303040067

مكناس - تافیاللت1046181مصطفى بوشام801303040099

مكناس - تافیاللت1046674مروان أیت الجاري811303040102

مكناس - تافیاللت1049833محمد دربوز821303040109

مكناس - تافیاللت1266627جھاد التروفي831303040136

مكناس - تافیاللت1307590امبارك خرشوفي841303040142

مكناس - تافیاللت1401292زكریاء خاي851303040149

مكناس - تافیاللت1401418بناصر لحسیني861303040152

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 8 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت241196حمید رایض871303090006

مكناس - تافیاللت1307658ابتسام لشھاب881304040001

مكناس - تافیاللت1237451احنیني ساعید891304040011

مكناس - تافیاللت1306107الحسین بنطالب901304040032

مكناس - تافیاللت1123040الھوارى الدالئي911304040063

مكناس - تافیاللت1123032بابا ونوح فراج921304040070

مكناس - تافیاللت1119878بوعزاوي سعید931304040075

مكناس - تافیاللت57998بوعزة الحجاوي941304040076

مكناس - تافیاللت1306249بویبولخیرن مونة951304040077

مكناس - تافیاللت1158979حسناء شراف961304040097

مكناس - تافیاللت1123106حفیظة اولحاج971304040099

مكناس - تافیاللت1175521حمید الجبوري981304040102

مكناس - تافیاللت1237482حیو ھشام991304040112

مكناس - تافیاللت1117857خالد المعروفي1001304040114

مكناس - تافیاللت1179123خدیجة حقي1011304040120

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 9 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1123043خلید بوظھر1021304040123

مكناس - تافیاللت1049425حمید ایت بن احساین1031304040124

مكناس - تافیاللت1153518رجاء وھابي1041304040125

مكناس - تافیاللت55601رشید عبا1051304040132

مكناس - تافیاللت1177479رشید لمان1061304040133

مكناس - تافیاللت1119725رشید محمدي1071304040134

مكناس - تافیاللت1236292رضوان الحریري1081304040136

مكناس - تافیاللت1050469رضوان اورامي1091304040137

مكناس - تافیاللت1174542زكیة الكصاب1101304040139

مكناس - تافیاللت60963سلیمة الدحاني1111304040156

مكناس - تافیاللت1404995سمر لطیفة1121304040157

مكناس - تافیاللت1239729صفیة یماني1131304040167

مكناس - تافیاللت60826عائشة خرو1141304040170

مكناس - تافیاللت1269851عبد العزیز ینوس1151304040180

مكناس - تافیاللت1306251كریم بواضوضان1161304040216

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 10 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت205458محمد بكار1171304040245

مكناس - تافیاللت1123035ملود باموسى1181304040273

مكناس - تافیاللت1052505منیة بالفضل1191304040278

مكناس - تافیاللت56424موراد تواتي1201304040280

مكناس - تافیاللت59784موالي رشید الطلیبي1211304040284

مكناس - تافیاللت60551موالي عبد العزیز قصبي1221304040285

مكناس - تافیاللت60886مولودة متقي1231304040287

مكناس - تافیاللت1180913مونیة زروال1241304040288

مكناس - تافیاللت60752میمون ازروال1251304040289

مكناس - تافیاللت1237137میمون كوداد1261304040290

مكناس - تافیاللت1048594مینة بطاش1271304040291

مكناس - تافیاللت1178679نادیة رشیدي1281304040293

مكناس - تافیاللت1268235نزھة المنصوري1291304040296

مكناس - تافیاللت1158977نورة الجودي1301304040305

مكناس - تافیاللت1154414نورة كوریعا1311304040308

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 11 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت59083وعظة حافیض1321304040311

مكناس - تافیاللت1123079وفاء المعروفي1331304040312

مكناس - تافیاللت1263405یوسف اكجیل1341304040314

مكناس - تافیاللت1174808یوسف فتح هللا1351304040315

مكناس - تافیاللت1306247یونس بوھتیت1361304040316

مكناس - تافیاللت205335حدو افنغور1371304090002

مكناس - تافیاللت639665لحسن حامید1381304090003

مكناس - تافیاللت639924محمد ایت خویا1391304090004

مكناس - تافیاللت650671رشید الناصیري1401304090005

مكناس - تافیاللت1123121شفیق ادریسي1411305040004

مكناس - تافیاللت1114315برباش رشید1421305040010

مكناس - تافیاللت1269217ارجى فاS عمر1431305040011

مكناس - تافیاللت1306720الفاضل عبد المنعم1441305040017

مكناس - تافیاللت1050214لشطرمون علي1451305040019

مكناس - تافیاللت89173بویدرى علي1461305040020

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 12 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1308231اللة مریم رشیدي1471305040026

مكناس - تافیاللت1158896شیخي لال نزھة1481305040040

مكناس - تافیاللت1406198عبداوي امال1491305040042

مكناس - تافیاللت1237897خویا حمید1501305040043

مكناس - تافیاللت1123138عسواني عزیز1511305040044

مكناس - تافیاللت1172915عادل   فاطمة الزھراء1521305040051

مكناس - تافیاللت240155ادریس ایت الطالب1531305040052

مكناس - تافیاللت690947عبدهللا عمـري1541305040054

مكناس - تافیاللت153375سیدي محمد حفیضي1551305040055

مكناس - تافیاللت1119765خالد والقائد1561305040056

مكناس - تافیاللت1308168ألھري عبدالحمید1571305040060

مكناس - تافیاللت1401321ایحیى سیدي حسن1581305040067

مكناس - تافیاللت383908ایت ایبا حسن1591305040070

مكناس - تافیاللت1179175ھموري عبد هللا1601305040071

مكناس - تافیاللت1266777فاللي مصطفى1611305040083

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 13 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1123085ابراھیم لیلى1621305040117

مكناس - تافیاللت1269422محمد السالمي1631305040121

مكناس - تافیاللت1269026او موالي سعید1641305040141

مكناس - تافیاللت1267608كرنیشي رشید1651305040147

مكناس - تافیاللت1048422بوعلي الساعید1661305040152

مكناس - تافیاللت1263480رابحة ایت اعلي1671305040153

مكناس - تافیاللت236843الفاھم           محمد1681305040164

مكناس - تافیاللت1175075عنالي دالل1691305040168

مكناس - تافیاللت1265916الھاشمي سي محمد1701305040169

مكناس - تافیاللت1234157ایت وعمر مصطفى1711305040170

مكناس - تافیاللت1268821وعیدي محمد1721305040171

مكناس - تافیاللت1047494بن سعید علي1731305040172

مكناس - تافیاللت1305542ابراو مریم1741305040174

مكناس - تافیاللت1047561رشید بومراود1751305040175

مكناس - تافیاللت1048973موالي ادریس العیاشي1761305040176

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 14 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1265784البونصري جالل1771305040179

مكناس - تافیاللت1046693یعیا ابراھیم1781305040180

مكناس - تافیاللت1269918فرید الزماني1791305040181

مكناس - تافیاللت1268291مزیغ حمید1801305040183

مكناس - تافیاللت1046519المینور محمد1811305040184

مكناس - تافیاللت737680حماد عبد الصمد1821305040187

مكناس - تافیاللت1269827حمید وادي1831305040206

مكناس - تافیاللت1114504فوزیة عریب1841305040207

مكناس - تافیاللت738670تاتي عبد الغني1851305040209

مكناس - تافیاللت1049832بوبكري محمد1861305040211

مكناس - تافیاللت1234932بنحساین سعید1871305040215

مكناس - تافیاللت1269063جواد أوطلحة1881305040217

مكناس - تافیاللت1049951موالي ارشید شكیري1891305040227

مكناس - تافیاللت1548375الحیمر رشید1901305040228

مكناس - تافیاللت1263526المصطفى ایت القائد1911305040236

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 15 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1269180عزیز الرخى1921305040237

مكناس - تافیاللت1158783ایوب بوصحابي1931305040240

مكناس - تافیاللت1237211حادون مجید1941305040241

مكناس - تافیاللت1307733المزود عبد العزیز1951305040242

مكناس - تافیاللت1158729ولیلي ابراھیم1961305040244

مكناس - تافیاللت130517أمصیف لحسن1971305040245

مكناس - تافیاللت671098لحمر م الحسن1981305040246

مكناس - تافیاللت334099فقیري عبد الرحمن1991305040249

مكناس - تافیاللت60158كندوري میمون2001305040251

مكناس - تافیاللت1047350وحسة عبد العزیز2011305040255

مكناس - تافیاللت1265612جیھان العمراني2021305040256

مكناس - تافیاللت1122978رشید عزیز2031305040262

مكناس - تافیاللت1401257مسھول حسن2041305040264

مكناس - تافیاللت1406829المازنى دونیا2051305040265

مكناس - تافیاللت1548413مبارك ھمي2061305040271

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 16 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1178740الحو الساھل2071305040300

مكناس - تافیاللت1123140مالكي سعید2081305040303

مكناس - تافیاللت1306130بزة حلیمة2091305040323

مكناس - تافیاللت172433موالي المھدي العثماني2101305090001

مكناس - تافیاللت240132احســـاین و الدیب2111305090002

مكناس - تافیاللت174587أ باعلي محمد2121305090004

مكناس - تافیاللت148670ایت بلقاسم حمو2131305090006

مكناس - تافیاللت1122875وفاء العبوني2141306040002

مكناس - تافیاللت1235799سناء دودا2151306040009

مكناس - تافیاللت1178377فاطمة خنفوش2161306040010

مكناس - تافیاللت1122993حسن الھاروني علوي2171306040025

مكناس - تافیاللت1175844الحسن ایت احساین2181306040026

مكناس - تافیاللت1237801أسماء قاسمي2191306040033

مكناس - تافیاللت1158707فتیحة سعیدي2201306040041

مكناس - تافیاللت1158843أنوار موھیر2211306040081

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 17 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1158785المصطفى وشاین2221306040108

مكناس - تافیاللت1049422كمال بوراس2231306040128

مكناس - تافیاللت1175271محمد شالف2241306040133

مكناس - تافیاللت1237421نادیة حیدة2251306040147

مكناس - تافیاللت1158918محمد بوركي2261306040148

مكناس - تافیاللت1158814حسن بلقاسم2271306040173

مكناس - تافیاللت1176257محمد اللودي2281306040174

مكناس - تافیاللت1237707سمیرة جویلة2291306040183

مكناس - تافیاللت1178837ھشام فتال2301306040209

مكناس - تافیاللت1180871لحسن سیفى2311306040225

مكناس - تافیاللت1234615سعید بعسین2321306040234

مكناس - تافیاللت1178378زھرة خرازي2331306040243

مكناس - تافیاللت60445حسن علیبو2341306040244

مكناس - تافیاللت1305978كریمة بلبكري2351306040258

مكناس - تافیاللت1238427موراد ملكاوي2361306040277

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 18 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1268969لحسن اوجالب2371306040282

مكناس - تافیاللت1305651سناء ایت الحاج2381306040288

مكناس - تافیاللت60553الحسن الزیادي2391306040347

مكناس - تافیاللت1158917حمید الجبال2401306040349

مكناس - تافیاللت1158888سمیرة أمزیل2411306040371

مكناس - تافیاللت63943سعاد اصغیري2421306040381

مكناس - تافیاللت1158852نعیمة بویغف2431306040382

مكناس - تافیاللت1158865نورة عیبیش2441306040391

مكناس - تافیاللت1263426وفاء أكوزي2451306040413

مكناس - تافیاللت1233836موالي عبد العزیز العبدي2461306040418

مكناس - تافیاللت737779عبد السالم باخویا2471306040420

مكناس - تافیاللت211308ابراھیم عزیزي2481306040426

مكناس - تافیاللت740540علي برطویس2491306040427

مكناس - تافیاللت1049428عبد اللطیف الضحاك2501306040428

مكناس - تافیاللت1237295عبد الغاني حمداوي2511306040432

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 19 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1176256جالل اللوزي2521306040433

مكناس - تافیاللت1238630سعید مزون2531306040437

مكناس - تافیاللت1122957محمد اتانوت2541306040438

مكناس - تافیاللت1179511محمد مزروب2551306040439

مكناس - تافیاللت1173316زكریاء عزیز2561306040440

مكناس - تافیاللت1268472عبد القادر معتقید2571306040441

مكناس - تافیاللت1269351سعیدة صادقي2581306040442

مكناس - تافیاللت1307896عبد الحمید مزان2591306040443

مكناس - تافیاللت1158851سیدي عبد الرحمان صالحي2601306040445

مكناس - تافیاللت1178669محمد اخویا2611306040446

مكناس - تافیاللت1158838خدیجة توراوي2621306040447

مكناس - تافیاللت1305650محمد ایت الحاج2631306040449

مكناس - تافیاللت1049121سعید شاري2641306040455

مكناس - تافیاللت1177710عبد الحكیم أعزیز2651306040464

مكناس - تافیاللت1234652نسیمة باحو2661306040465

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 20 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1158869اللة لیلى الیزیدي2671306040467

مكناس - تافیاللت1178620نور الدین افضیال2681306040468

مكناس - تافیاللت1181426محمد تاوشیخت2691306040477

مكناس - تافیاللت1238765محمد عماري2701306040478

مكناس - تافیاللت1175491ابراھیم الھاللي2711306040479

مكناس - تافیاللت1239039إخلف أزكیك2721306040490

مكناس - تافیاللت177194عبد هللا بركوي2731306090002

مكناس - تافیاللت695083أحمد السھالوي2741306090003

مكناس - تافیاللت691356محمد فرحي2751306090004

مكناس - تافیاللت1264398جمیلة بن عینوس2761306090006

مكناس - تافیاللت203543لحسن غراس2771306090007

مراكش - تانسیفت - الحوز631788محمد حسان10701040016

مراكش - تانسیفت - الحوز689424حسن فریاطي20701040017

مراكش - تانسیفت - الحوز1264688لیلى بوعبد العزیز30701040019

مراكش - تانسیفت - الحوز64009سھام عشریج40701040021

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 21 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز640378عبد الھادي بوعدي50701040023

مراكش - تانسیفت - الحوز1155005رشیدة ساما60701040024

مراكش - تانسیفت - الحوز697517عبد هللا االي70701040028

مراكش - تانسیفت - الحوز1114606ھند زكزوتي80701040029

مراكش - تانسیفت - الحوز1401249خالد اطویل90701040034

مراكش - تانسیفت - الحوز1175408ابراھیم داسع100701040039

مراكش - تانسیفت - الحوز878329عزیزة رغیب110701040040

مراكش - تانسیفت - الحوز60500مصطفى بعضین120701040041

مراكش - تانسیفت - الحوز1114797سلیمة صدیق130701040042

مراكش - تانسیفت - الحوز1154716لطیفة ورشاكو140701040048

مراكش - تانسیفت - الحوز1237924فاطمة كوران150701040049

مراكش - تانسیفت - الحوز211152عباس الھداجي160701040050

مراكش - تانسیفت - الحوز205360عالل ایت حلي170701040054

مراكش - تانسیفت - الحوز56185مریم العبید180701040057

مراكش - تانسیفت - الحوز1119990نزھة لغریسة190701040060

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 22 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1154809فاطمة امزیان200701040062

مراكش - تانسیفت - الحوز1180636محمد موسى210701040073

مراكش - تانسیفت - الحوز1155027حیاة الراضي220701040077

مراكش - تانسیفت - الحوز1177575وفاء لوزة230701040079

مراكش - تانسیفت - الحوز1046542لیلى اخیاط240701040080

مراكش - تانسیفت - الحوز1047658عبد العاطي بنتاجر250701040089

مراكش - تانسیفت - الحوز1235922كریمة العیشوش260701040090

مراكش - تانسیفت - الحوز1265881ماجدة الغروش270701040092

مراكش - تانسیفت - الحوز1154945امینة التریب280701040093

مراكش - تانسیفت - الحوز63268ربیعة كرومي290701040096

مراكش - تانسیفت - الحوز1154594بھیجة لمدكر300701040112

مراكش - تانسیفت - الحوز1154651جمیلة بوعمران310701040120

مراكش - تانسیفت - الحوز64024نورة الناصري320701040122

مراكش - تانسیفت - الحوز1263500زبیدة ایت بلقاس330701040123

مراكش - تانسیفت - الحوز239478عبد الصادق ایت دھیس340701040128

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 23 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1156062ھند الحیول350701040130

مراكش - تانسیفت - الحوز1266367سمیرة المساوي360701040132

مراكش - تانسیفت - الحوز1237265ملیكة حكم370701040139

مراكش - تانسیفت - الحوز956860حفیظة بنزایدة380701040154

مراكش - تانسیفت - الحوز60927لیلى الراشدي390701040158

مراكش - تانسیفت - الحوز1154926سھام وزاني400701040176

مراكش - تانسیفت - الحوز1120970لطیفة العباسي410701040177

مراكش - تانسیفت - الحوز958256حلیمة الخضیري420701040178

مراكش - تانسیفت - الحوز749751مریم الفاطن430701040179

مراكش - تانسیفت - الحوز1154866زھیرة الھرادي440701040192

مراكش - تانسیفت - الحوز1238074نعیمة لكحل450701040202

مراكش - تانسیفت - الحوز316276خدوج دكانة460701040218

مراكش - تانسیفت - الحوز749124نادیة جبیر470701040219

مراكش - تانسیفت - الحوز1114626سعاد زرقي480701040228

مراكش - تانسیفت - الحوز1173971خالد اخشان490701040229

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 24 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز749135خدیجة نخاش500701040230

مراكش - تانسیفت - الحوز1046554ثریا امریر510701040243

مراكش - تانسیفت - الحوز1046615نادیة الطفاي520701040249

مراكش - تانسیفت - الحوز1180560امال نادر530701040257

مراكش - تانسیفت - الحوز1174934نادیة ایت البیض540701040265

مراكش - تانسیفت - الحوز1173067حنان بنباه550701040268

مراكش - تانسیفت - الحوز378081جمیلة اكناز560701040271

مراكش - تانسیفت - الحوز749620السعید ملحاوي570701040279

مراكش - تانسیفت - الحوز1238837جمیلة واووك580701040287

مراكش - تانسیفت - الحوز1046509فاطمة الزھراء التوري590701040288

مراكش - تانسیفت - الحوز1368494سمیة الحیان600701040308

مراكش - تانسیفت - الحوز1120858كلثومة ابوسو610701040314

مراكش - تانسیفت - الحوز1046087فوزیة اصبان620701040315

مراكش - تانسیفت - الحوز1114804وسیمة جمال الدین630701040401

مراكش - تانسیفت - الحوز955956فنیدة االحروني640701040456

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 25 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1175235نادیة بن عدي650701040506

مراكش - تانسیفت - الحوز1120848عطیات رجیب660701040514

مراكش - تانسیفت - الحوز239445احمد لحمیمصي670701040529

مراكش - تانسیفت - الحوز1114689الھام الزحولي680701040532

مراكش - تانسیفت - الحوز1159211حكیمة اصغیر690701040534

مراكش - تانسیفت - الحوز1176848خدیجة الساخي700701040543

مراكش - تانسیفت - الحوز739298محمد لمخیدة710701040562

مراكش - تانسیفت - الحوز749605فاطمة االشھب720701040563

مراكش - تانسیفت - الحوز1046645ھند الرفیقي730701040564

مراكش - تانسیفت - الحوز1175124ھشام اوزال740701040576

مراكش - تانسیفت - الحوز1263803نجاة امور750701040588

مراكش - تانسیفت - الحوز862544ثوریة ادسالم760701040595

مراكش - تانسیفت - الحوز1266504كنزة النومي770701040597

مراكش - تانسیفت - الحوز1234125كریمة ایت لبریكي780701040601

مراكش - تانسیفت - الحوز1179243امال العسري790701040608

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 26 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1234715سناء باسیدي800701040626

مراكش - تانسیفت - الحوز1263217سمیرة العبوبي810701040627

مراكش - تانسیفت - الحوز270265عبد الحق ابومالك820701090002

مراكش - تانسیفت - الحوز672382موالي عبد الكبیر بنبازي830701090003

مراكش - تانسیفت - الحوز659238محمد قدوري840701090004

مراكش - تانسیفت - الحوز175363سعید دحمان850701090007

مراكش - تانسیفت - الحوز693800جمال عبد الناصرالماطي860701090008

مراكش - تانسیفت - الحوز1401202م عبد الرزاق أكرام870702040005

مراكش - تانسیفت - الحوز60300محمد الحیمر880702040029

مراكش - تانسیفت - الحوز1405714عبد الحفیظ فوناني890702040036

مراكش - تانسیفت - الحوز239515محمد الصبیحي900702040046

مراكش - تانسیفت - الحوز1154977خدیجة بحسة910702040048

مراكش - تانسیفت - الحوز89115خالد االشعاتي920702040055

مراكش - تانسیفت - الحوز1046594سمیرة النزمي930702040060

مراكش - تانسیفت - الحوز1123200خالد بھوش940702040071

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 27 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1265864أسماء الكارع950702040072

مراكش - تانسیفت - الحوز1049441حسن أیت ناصر960702040077

مراكش - تانسیفت - الحوز1308050محمد نجار970702040078

مراكش - تانسیفت - الحوز1114796عبد العزیز شیمان980702040083

مراكش - تانسیفت - الحوز1238332عبد الصمد منوسي990702040084

مراكش - تانسیفت - الحوز1175244نور الدین بلبشیر1000702040091

مراكش - تانسیفت - الحوز1114705المصطفى شكري1010702040094

مراكش - تانسیفت - الحوز1174338ابراھیم بورزا1020702040099

مراكش - تانسیفت - الحوز743545المصطفى مصاص1030702040100

مراكش - تانسیفت - الحوز1114814لبنى ناصري1040702040102

مراكش - تانسیفت - الحوز1265669حنان العطري1050702040109

مراكش - تانسیفت - الحوز1404871فاطمة الزھراء لمرابط1060702040110

مراكش - تانسیفت - الحوز1235474سناء الشعیبي1070702040111

مراكش - تانسیفت - الحوز1406643ھشام الشباني1080702040112

مراكش - تانسیفت - الحوز1154768عادل اعدیسة1090702040115

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 28 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1175907لیلى ازدو1100702040116

مراكش - تانسیفت - الحوز1404637نعیمة الضریف1110702040118

مراكش - تانسیفت - الحوز1307640محمد لعالوي1120702040119

مراكش - تانسیفت - الحوز1177465حفیظة لخمیلي1130702040123

مراكش - تانسیفت - الحوز63999خدیجة ایت الدرعي1140702040126

مراكش - تانسیفت - الحوز1114643سفیان الطویل1150702040128

مراكش - تانسیفت - الحوز1119938عبد الرحیم الكزالي1160702040133

مراكش - تانسیفت - الحوز1048889ھشام ھدنة1170702040140

مراكش - تانسیفت - الحوز55176المحجوب الناجي1180702040141

مراكش - تانسیفت - الحوز56552عبد الواحد الكوماني1190702040142

مراكش - تانسیفت - الحوز63803ھدى نافدو1200702040143

مراكش - تانسیفت - الحوز55135محمد الحیان1210702040145

مراكش - تانسیفت - الحوز1267292نوال إدبرایم1220702040147

مراكش - تانسیفت - الحوز1159174عبد اللطیف شواط1230702040152

مراكش - تانسیفت - الحوز1265335عبد الصمد الدحماني1240702040156

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 29 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1158194رشیدة ابلیدي1250702040161

مراكش - تانسیفت - الحوز1048108علي یمان1260702040164

مراكش - تانسیفت - الحوز56137رحال اجدیرة1270702040166

مراكش - تانسیفت - الحوز1155059ھند البوعبي1280702040167

مراكش - تانسیفت - الحوز1233918حنان أشواق1290702040168

مراكش - تانسیفت - الحوز1154988ھدى ادحجوب1300702040180

مراكش - تانسیفت - الحوز1307641م رشید العلیوي1310702040192

مراكش - تانسیفت - الحوز1157884رشید اثنان1320702040197

مراكش - تانسیفت - الحوز1154868محمد مخلوفي1330702040199

مراكش - تانسیفت - الحوز1180795سفیان الھاللي1340702040201

مراكش - تانسیفت - الحوز1234058فاطمة الزھراء أیت بنور1350702040210

مراكش - تانسیفت - الحوز1178410نعیمة مغراوي1360702040212

مراكش - تانسیفت - الحوز1122259لحسن ابن الحاج1370702040219

مراكش - تانسیفت - الحوز1266824صالح كاسمي1380702040221

مراكش - تانسیفت - الحوز1154654عبد الجلیل  معروشي1390702040232

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 30 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1154644ھشام ایدموسى1400702040237

مراكش - تانسیفت - الحوز1265862بشرى الكالع1410702040244

مراكش - تانسیفت - الحوز1154673نسرین شكراوي1420702040246

مراكش - تانسیفت - الحوز1307648فطیمة العسري1430702040247

مراكش - تانسیفت - الحوز1305663ھشام أیت الرامي1440702040250

مراكش - تانسیفت - الحوز1154834امینة اسكور1450702040251

مراكش - تانسیفت - الحوز1179259حبیبة لبریم1460702040253

مراكش - تانسیفت - الحوز1404594رجاء شعبان1470702040254

مراكش - تانسیفت - الحوز1155028نجاة  عمران1480702040256

مراكش - تانسیفت - الحوز749946عبد العزیز الزرقاوي1490702040267

مراكش - تانسیفت - الحوز1237595نعیمة ازكي1500702040272

مراكش - تانسیفت - الحوز1179442خدیجة نقرة1510702040273

مراكش - تانسیفت - الحوز1173923یونس عائلي1520702040274

مراكش - تانسیفت - الحوز1269966حفیضة زروال1530702040283

مراكش - تانسیفت - الحوز334086محمد ایت الحاج عمر1540702040284

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 31 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1180667عائشة نقرة1550702040286

مراكش - تانسیفت - الحوز1234492عبد الھادي أثنان1560702040291

مراكش - تانسیفت - الحوز258706عمر مجال1570702040294

مراكش - تانسیفت - الحوز1154840الھام حیضارة1580702040296

مراكش - تانسیفت - الحوز1154735محمد عماد الحادمي1590702040305

مراكش - تانسیفت - الحوز59519زھیرة الناقم1600702040317

مراكش - تانسیفت - الحوز691407عبد الفتاح الزنجاري1610702090005

مراكش - تانسیفت - الحوز691817الصدیق بویحیى1620702090006

مراكش - تانسیفت - الحوز698214احمد سكرات1630702090009

مراكش - تانسیفت - الحوز744007ابراھیم ایت محمد اعلي1640702090010

مراكش - تانسیفت - الحوز934969خدیجة الكندي1650702090011

مراكش - تانسیفت - الحوز698544فاتح بغباغ1660702090016

مراكش - تانسیفت - الحوز695063عبد اللطیف سكاح1670702090017

مراكش - تانسیفت - الحوز89774ھشام العرفولي1680703040007

مراكش - تانسیفت - الحوز1308187نادیة أمغار1690703040011

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1119979الحسین بوغولید1700703040015

مراكش - تانسیفت - الحوز1159169فؤاد بوسیف1710703040018

مراكش - تانسیفت - الحوز1154764سمیر بیمشون1720703040019

مراكش - تانسیفت - الحوز1264093ایمان بدري1730703040022

مراكش - تانسیفت - الحوز1114622عبدالكامل الغدراني1740703040032

مراكش - تانسیفت - الحوز1047640عبد الصادق ایت سعید1750703040036

مراكش - تانسیفت - الحوز1046419حسن بصراوي1760703040039

مراكش - تانسیفت - الحوز1234516سیدي محمد عتابو1770703040041

مراكش - تانسیفت - الحوز1173657حسن العسري1780703040042

مراكش - تانسیفت - الحوز1046218خالد جدییي1790703040045

مراكش - تانسیفت - الحوز1238812ملیكة واحساس1800703040048

مراكش - تانسیفت - الحوز1265990مصطفى الحناوي1810703040054

مراكش - تانسیفت - الحوز1154933ھشام اللوتیا1820703040058

مراكش - تانسیفت - الحوز1172913 بوبكر عادیل1830703040059

مراكش - تانسیفت - الحوز1048186علي االدریسي1840703040060

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1309957عبدالصمد الزاھر1850703040061

مراكش - تانسیفت - الحوز1173163بریك أفجدغیغ1860703040063

مراكش - تانسیفت - الحوز1157885عزیز المنصور1870703040064

مراكش - تانسیفت - الحوز1407374رجاء نعیم1880703040067

مراكش - تانسیفت - الحوز743649محمد أخیاط1890703040069

مراكش - تانسیفت - الحوز1265066سناء بوزیت1900703040082

مراكش - تانسیفت - الحوز1265155بشرى شقوري1910703040093

مراكش - تانسیفت - الحوز1237120بشرى غزالة1920703040103

مراكش - تانسیفت - الحوز58560عبدهللا الزمراني1930703040119

مراكش - تانسیفت - الحوز1174995خالد عال1940703040120

مراكش - تانسیفت - الحوز1266743عبدالرحیم فتح هللا1950703040131

مراكش - تانسیفت - الحوز1404541زینب بن كران1960703040133

مراكش - تانسیفت - الحوز1153687محمد علي حمانة1970703040136

مراكش - تانسیفت - الحوز1267884ادریس لحلو1980703040162

مراكش - تانسیفت - الحوز1156098سمیرة الشطبي1990703040164

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1407358غزالن مسلیم2000703040180

مراكش - تانسیفت - الحوز1264824حنان بوھدرة2010703040187

مراكش - تانسیفت - الحوز1263563لحبیب أیت لحساین2020703040194

مراكش - تانسیفت - الحوز1267264حسناء طییب2030703040199

مراكش - تانسیفت - الحوز1175484كمال الھزام2040703040206

مراكش - تانسیفت - الحوز1265813خالد الفائدي2050703040211

مراكش - تانسیفت - الحوز1234399إسماعیل أنزیض2060703040221

مراكش - تانسیفت - الحوز239271محمد كمال2070703090002

مراكش - تانسیفت - الحوز204411المجید الجبیر2080703090003

مراكش - تانسیفت - الحوز690496الحسین مستقیم2090703090004

مراكش - تانسیفت - الحوز698300عبدهللا وامان2100703090006

مراكش - تانسیفت - الحوز743567محمد أعسو2110703090009

مراكش - تانسیفت - الحوز165578جمال قباج2120703090010

مراكش - تانسیفت - الحوز239451حسن أیت البحیرة2130703090011

مراكش - تانسیفت - الحوز1238181عبد الحي لكمیري2140704040004

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1235149وفاء بوشبكة2150704040010

مراكش - تانسیفت - الحوز1236875لمفضل السمیري2160704040026

مراكش - تانسیفت - الحوز1308504الھام تنضوفت2170704040031

مراكش - تانسیفت - الحوز1264659سمیر بیوضة2180704040038

مراكش - تانسیفت - الحوز1235702نورة دحان2190704040052

مراكش - تانسیفت - الحوز165604حسن مرجانة2200704040053

مراكش - تانسیفت - الحوز1123386احمد العطاري2210704040054

مراكش - تانسیفت - الحوز56642نورا والرواضي2220704040055

مراكش - تانسیفت - الحوز1123405رقیة بویحیاوي2230704040076

مراكش - تانسیفت - الحوز1306352صالح ابوي2240704040082

مراكش - تانسیفت - الحوز1047707ھشام الحمداوي2250704040092

مراكش - تانسیفت - الحوز1118184كمال ابو لفضل2260704040093

مراكش - تانسیفت - الحوز1175103نور الدین عوافي2270704040094

مراكش - تانسیفت - الحوز1047712بوجمعة مسعودي2280704040096

مراكش - تانسیفت - الحوز1047716رشید ناھي2290704040102

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1268026ماجدة لمتین2300704040103

مراكش - تانسیفت - الحوز1239064رضوان قصیر2310704040105

مراكش - تانسیفت - الحوز1235297ابتسام بولخراس2320704040107

مراكش - تانسیفت - الحوز1153674یونس باسو2330704040108

مراكش - تانسیفت - الحوز1266544فاطمة الزھراء الرحیمیني2340704040110

مراكش - تانسیفت - الحوز1236711حمید القرشي2350704040111

مراكش - تانسیفت - الحوز1158189فاطمة سلوني2360704040115

مراكش - تانسیفت - الحوز1114770المصطفى عیسان2370704040116

مراكش - تانسیفت - الحوز1400485عبد الغني لغلیمي2380704040117

مراكش - تانسیفت - الحوز1234250موالي بوبكر علوي بلغیتي2390704040121

مراكش - تانسیفت - الحوز1266224خالد المغراني2400704040122

مراكش - تانسیفت - الحوز1175665رشاد الھلومي2410704040127

مراكش - تانسیفت - الحوز377684عبد الجلیل عز الدین2420704040128

مراكش - تانسیفت - الحوز1179272لطیفة لشكر2430704040132

مراكش - تانسیفت - الحوز258374حسن طبیع2440704040136

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 37 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1159201یوسف الحقاوي2450704040141

مراكش - تانسیفت - الحوز1267299جمال ادركان2460704040143

مراكش - تانسیفت - الحوز1114792اللة سناء االدریسي الیحیاوي2470704040145

مراكش - تانسیفت - الحوز1548250عبد الرحیم اعبیقي2480704040146

مراكش - تانسیفت - الحوز56586المصطفى مزوز2490704040154

مراكش - تانسیفت - الحوز1115756یونس لوزي2500704040157

مراكش - تانسیفت - الحوز1123468نعیمة عاطف2510704040165

مراكش - تانسیفت - الحوز1234488المصطفى عسون2520704040167

مراكش - تانسیفت - الحوز1180107سعیدة روام2530704040173

مراكش - تانسیفت - الحوز1173646جمیلة شبلي2540704040175

مراكش - تانسیفت - الحوز1173987الزھراء اقشح2550704040176

مراكش - تانسیفت - الحوز1237102سناء غلمي2560704040184

مراكش - تانسیفت - الحوز91609حمید اعطیة2570704040187

مراكش - تانسیفت - الحوز56073نجوى العمري2580704040188

مراكش - تانسیفت - الحوز1052790عمر العامري2590704040189

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز739107عبد العزیز طلحاء2600704040190

مراكش - تانسیفت - الحوز1047757عبد الرزاق ایت بعیسي2610704040197

مراكش - تانسیفت - الحوز1178545حسناء نا جم2620704040201

مراكش - تانسیفت - الحوز1123472عتیقة اسیل2630704040207

مراكش - تانسیفت - الحوز59355عبد الرحیم بن العیاشي2640704040216

مراكش - تانسیفت - الحوز1047230ھشام راشدي2650704040229

مراكش - تانسیفت - الحوز1154918نعیمة تلجلوج2660704040239

مراكش - تانسیفت - الحوز1308300منیر ریدمي2670704040241

مراكش - تانسیفت - الحوز1238171ادریس لشھب2680704040251

مراكش - تانسیفت - الحوز1174834عبد الحفیظ عبادة2690704040257

مراكش - تانسیفت - الحوز1120946حمید وعزان2700704040264

مراكش - تانسیفت - الحوز1118168رابحة الشعیبي2710704040283

مراكش - تانسیفت - الحوز1156198موالي محمد شجاع2720704040287

مراكش - تانسیفت - الحوز1267970جمال لعوینات2730704040289

مراكش - تانسیفت - الحوز1115728عبد السالم الخلوفي2740704040298

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1123469جمیلة لمریمي2750704040300

مراكش - تانسیفت - الحوز1236864حسناء السرار2760704040301

مراكش - تانسیفت - الحوز1179141سناء حلوم2770704040302

مراكش - تانسیفت - الحوز744541عبد القادر الصواب2780704040303

مراكش - تانسیفت - الحوز1236403عزالدین الكمالي2790704040307

مراكش - تانسیفت - الحوز1115858مصطفى عب2800704040308

مراكش - تانسیفت - الحوز1234404نادیة عواد2810704040309

مراكش - تانسیفت - الحوز1405008عبد الرحیم السمعلي2820704040313

مراكش - تانسیفت - الحوز1117905عبد العالي عائط2830704040316

مراكش - تانسیفت - الحوز749236حسنة بویھي2840704040318

مراكش - تانسیفت - الحوز1267101نورة حنان2850704040322

مراكش - تانسیفت - الحوز1123454جھان بنمامیة2860704040329

مراكش - تانسیفت - الحوز1158197لطیفة شعیر2870704040331

مراكش - تانسیفت - الحوز1238179جھان لغزار2880704040335

مراكش - تانسیفت - الحوز1123479فاطمة الزھراء شرقان2890704040336

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 40 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1154590احمد بوكمازي2900704040338

مراكش - تانسیفت - الحوز1122550السعید ابیي2910704040342

مراكش - تانسیفت - الحوز1047764صالح امین2920704040343

مراكش - تانسیفت - الحوز1307027كمال القرنیفة2930704040348

مراكش - تانسیفت - الحوز258849محمد ا لعمیري2940704040353

مراكش - تانسیفت - الحوز1115892خدیجة الھوداني2950704040354

مراكش - تانسیفت - الحوز1159189رجاء الجناتي2960704040357

مراكش - تانسیفت - الحوز1239588عبد اللطیف طالل2970704040362

مراكش - تانسیفت - الحوز380137جمال نایر2980704040365

مراكش - تانسیفت - الحوز1047721خلیفة وجاج2990704040366

مراكش - تانسیفت - الحوز1265857الھام الكداوي3000704040367

مراكش - تانسیفت - الحوز1177597عبد هللا العرابي3010704040374

مراكش - تانسیفت - الحوز56635احمد العسري3020704040375

مراكش - تانسیفت - الحوز1267923عبد االلھ لكروني3030704040378

مراكش - تانسیفت - الحوز746923الدباجي القرقوري3040704040379

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1237513الحسان اد بال3050704040380

مراكش - تانسیفت - الحوز741934عبد المجید فوزي3060704040381

مراكش - تانسیفت - الحوز1115250احمد انكاكشة3070704040383

مراكش - تانسیفت - الحوز749140محمد اوجنان3080704040384

مراكش - تانسیفت - الحوز1239469نادیة سراج سني3090704040385

مراكش - تانسیفت - الحوز1123436رشید اعمیمي3100704040386

مراكش - تانسیفت - الحوز1406261حسناء ایت بنعبد السالم3110704040393

مراكش - تانسیفت - الحوز1116939سلیمة ابو الفتح3120704040395

مراكش - تانسیفت - الحوز1118204رشید بخالة3130704040400

مراكش - تانسیفت - الحوز1305767سناء عمراني3140704040407

مراكش - تانسیفت - الحوز1237844ادریسیة خالف3150704040411

مراكش - تانسیفت - الحوز1238914نوال وحدان3160704040414

مراكش - تانسیفت - الحوز91482عبد الھادي النطاكي3170704040417

مراكش - تانسیفت - الحوز1123250العایدي فائز3180704040426

مراكش - تانسیفت - الحوز1123443سعاد بوعافیة3190704040432

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1046731صالح یسني3200704040441

مراكش - تانسیفت - الحوز1173037ناجیة بلكرماز3210704040443

مراكش - تانسیفت - الحوز1120936مصطفى سمیح3220704040448

مراكش - تانسیفت - الحوز1047160عبد هللا الغزال3230704040451

مراكش - تانسیفت - الحوز63175عبد الجبار الخدیري3240704040456

مراكش - تانسیفت - الحوز1263980حفصة التزلتي3250704040461

مراكش - تانسیفت - الحوز1174180رضوان بن سیسان3260704040465

مراكش - تانسیفت - الحوز63294نجاة علوان3270704040482

مراكش - تانسیفت - الحوز1177706حسن وسمیح3280704040484

مراكش - تانسیفت - الحوز1269642ندوى ثابت3290704040485

مراكش - تانسیفت - الحوز58042محمد ناصحي3300704040486

مراكش - تانسیفت - الحوز1266710یاسین فنتاس3310704040489

مراكش - تانسیفت - الحوز1174297خدیجة بولقوط3320704040491

مراكش - تانسیفت - الحوز1046073المولودي ھبادي3330704040493

مراكش - تانسیفت - الحوز1268967الطاھر اجامع3340704040494

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1047517المصطفى یحیا3350704040500

مراكش - تانسیفت - الحوز56035سمیة ابسي3360704040502

مراكش - تانسیفت - الحوز1173845حكیم اعریبو3370704040504

مراكش - تانسیفت - الحوز1114694ھشام ایت بنطالب3380704040510

مراكش - تانسیفت - الحوز1235252رضوان بوجو3390704040511

مراكش - تانسیفت - الحوز1269090عبد العلیم قاسم3400704040512

مراكش - تانسیفت - الحوز1158959نورالدین مرزاق3410704040513

مراكش - تانسیفت - الحوز1238138مبارك العروسي3420704040514

مراكش - تانسیفت - الحوز1123421اغزالة معط هللا3430704040517

مراكش - تانسیفت - الحوز1118965عزیز افتاحي3440704040523

مراكش - تانسیفت - الحوز1236560سمیرة المصلوحي3450704040525

مراكش - تانسیفت - الحوز1306068نجوى بن كریم3460704040526

مراكش - تانسیفت - الحوز749798حسن كروم3470704040527

مراكش - تانسیفت - الحوز1265309ھشام الدعدي3480704040535

مراكش - تانسیفت - الحوز1158250ھدى مروشي3490704040537

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1406791عبد المومن الحسیني3500704040539

مراكش - تانسیفت - الحوز1123413محمد الزیتوني3510704040546

مراكش - تانسیفت - الحوز1123407كریمة لغزار3520704040553

مراكش - تانسیفت - الحوز1155098الھام الیاسمین3530704040554

مراكش - تانسیفت - الحوز1047559الجیاللي العسیلیة3540704040555

مراكش - تانسیفت - الحوز1178612لبنة اوشریف3550704040558

مراكش - تانسیفت - الحوز1122480المصطفى الكوكبي3560704040560

مراكش - تانسیفت - الحوز1238685حسن نایت الكرش3570704040561

مراكش - تانسیفت - الحوز1118205زكریاء منصوري3580704040568

مراكش - تانسیفت - الحوز697418عبد الھادي حبري3590704090010

مراكش - تانسیفت - الحوز203997صالح برص3600704090011

مراكش - تانسیفت - الحوز1044828مراد الھدري3610705040003

مراكش - تانسیفت - الحوز63197یوسف سیفر3620705040004

مراكش - تانسیفت - الحوز1044867یوسف األزرق3630705040006

مراكش - تانسیفت - الحوز1052528السعید إدریسي3640705040008

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1267760منیة كویس3650705040010

مراكش - تانسیفت - الحوز57630أحمد مكرم3660705040011

مراكش - تانسیفت - الحوز59373عبدالمجید الكلوش3670705040015

مراكش - تانسیفت - الحوز1180547أمال نایفي3680705040016

مراكش - تانسیفت - الحوز1047299ابراھیم النیة3690705040017

مراكش - تانسیفت - الحوز1175152یوسف بنطور3700705040018

مراكش - تانسیفت - الحوز1052627عبد الصمد الزواني3710705040020

مراكش - تانسیفت - الحوز1305843سعید أسكلو3720705040023

مراكش - تانسیفت - الحوز1404857امال لعبلي3730705040024

مراكش - تانسیفت - الحوز1181453حسن تتوست3740705040025

مراكش - تانسیفت - الحوز1049021علي بوصوف3750705040026

مراكش - تانسیفت - الحوز1238224عزیزة اللواح3760705040031

مراكش - تانسیفت - الحوز1239188علي ریاض3770705040033

مراكش - تانسیفت - الحوز1265371رجاء درفوف3780705040035

مراكش - تانسیفت - الحوز1263926سعاد الصدیقي3790705040036

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز740473محمد أسوس3800705040037

مراكش - تانسیفت - الحوز338737خالید الزغموتي3810705040038

مراكش - تانسیفت - الحوز1237427رشیدة ھیالن3820705040040

مراكش - تانسیفت - الحوز59379أحمد أسوس3830705040044

مراكش - تانسیفت - الحوز1122169إدریس بقا3840705040046

مراكش - تانسیفت - الحوز1264566ھدى بن السالك3850705040049

مراكش - تانسیفت - الحوز1046512ابراھیم ألمیس3860705040050

مراكش - تانسیفت - الحوز1122178خدیجة لغبیرة3870705040051

مراكش - تانسیفت - الحوز1266489أحمد الناجي3880705040054

مراكش - تانسیفت - الحوز1236184یوسف الغزي3890705040055

مراكش - تانسیفت - الحوز1052730رضوان بنزالك3900705040056

مراكش - تانسیفت - الحوز1052779بشرى مبروك3910705040059

مراكش - تانسیفت - الحوز742003احمد الداودي3920705040060

مراكش - تانسیفت - الحوز1045016شعیب بنیفو3930705040067

مراكش - تانسیفت - الحوز1052510عبد الفتاح ھرد3940705040069

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1044837خلید ادریسي3950705040070

مراكش - تانسیفت - الحوز1044865مبارك األزرق3960705040071

مراكش - تانسیفت - الحوز1173241كنزة بزضاض3970705040073

مراكش - تانسیفت - الحوز1122200یوسف لكریدي3980705040076

مراكش - تانسیفت - الحوز1048852عبد الصماد لفساحي3990705040077

مراكش - تانسیفت - الحوز1052701أحمد أومنصور4000705040078

مراكش - تانسیفت - الحوز1049571توفیق محسین4010705040079

مراكش - تانسیفت - الحوز1122150عبداللطیف مسین4020705040082

مراكش - تانسیفت - الحوز1049573عماد الخنشة4030705040085

مراكش - تانسیفت - الحوز1053017فریدة الشرقي4040705040087

مراكش - تانسیفت - الحوز1052707الحسین تجعت4050705040088

مراكش - تانسیفت - الحوز1175632سھام القماري4060705040092

مراكش - تانسیفت - الحوز739000مصطفى سطار4070705040093

مراكش - تانسیفت - الحوز1269445حكیمة سناح4080705040094

مراكش - تانسیفت - الحوز1157877مراد الفاسي4090705040095

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1306538یوسف الدریجي4100705040096

مراكش - تانسیفت - الحوز63431مصطفى اضرضور4110705040098

مراكش - تانسیفت - الحوز1122163نزھة الھنتاتي4120705040100

مراكش - تانسیفت - الحوز1404534وفاء بنشفعي4130705040102

مراكش - تانسیفت - الحوز1267500كریمة اجمیلي4140705040103

مراكش - تانسیفت - الحوز1155639منار خودة4150705040106

مراكش - تانسیفت - الحوز64435سمیر نیوار4160705040108

مراكش - تانسیفت - الحوز64397محمد اخشخوش4170705040109

مراكش - تانسیفت - الحوز1405749عبد الجلیل باحفیظ4180705040110

مراكش - تانسیفت - الحوز1173539وفاء شباضة4190705040111

مراكش - تانسیفت - الحوز56744موسى عیدي4200705040112

مراكش - تانسیفت - الحوز1052743عمر لفطیر4210705040115

مراكش - تانسیفت - الحوز1179117سھیلة حاجوي4220705040117

مراكش - تانسیفت - الحوز1123181حسناء اعویبات4230705040118

مراكش - تانسیفت - الحوز1266606فاطمة الزھراء الصدیقي4240705040121

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1263411ھشام أكورض4250705040128

مراكش - تانسیفت - الحوز1305511ھشام ابیاض4260705040195

مراكش - تانسیفت - الحوز1307314عصام حمیدة4270705040221

مراكش - تانسیفت - الحوز1264765إیمان بوضلعة4280705040243

مراكش - تانسیفت - الحوز63274فتیحة نكر4290705040247

مراكش - تانسیفت - الحوز1175455العیاشي البصري4300705040249

مراكش - تانسیفت - الحوز1306118فتیحة بنزینون4310705040251

مراكش - تانسیفت - الحوز1401271عائشة الراجي4320705040258

مراكش - تانسیفت - الحوز1401264زبیدة أجفیر4330705040259

مراكش - تانسیفت - الحوز1404809الحسین اد الطالب4340705040264

مراكش - تانسیفت - الحوز1052464خدیجة حایدة4350705040265

مراكش - تانسیفت - الحوز1238662اقبال الناصري4360705040270

مراكش - تانسیفت - الحوز1263618سامیة أكضیش4370705040272

مراكش - تانسیفت - الحوز1236919شریفة الزین4380705040276

مراكش - تانسیفت - الحوز1307737محمد لغزیلي4390705040277

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 50 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1263904نور الدین اوربیعة4400705040280

مراكش - تانسیفت - الحوز1267285رشید ادار4410705040288

مراكش - تانسیفت - الحوز1264782فاطمة الزھراء بودرا4420705040289

مراكش - تانسیفت - الحوز1268700نادیة نصاب4430705040292

مراكش - تانسیفت - الحوز1308591عبد العالي زیط4440705040296

مراكش - تانسیفت - الحوز1122134علي بن لخضر4450705040301

مراكش - تانسیفت - الحوز1154728مجیدة أمزیان4460705040302

مراكش - تانسیفت - الحوز1406283لیلة اجبلي4470705040312

مراكش - تانسیفت - الحوز1267233یوسف منتصر4480705040313

مراكش - تانسیفت - الحوز1044586سمیرة بلقرشي4490705040315

مراكش - تانسیفت - الحوز1045026عماد الدیبي4500705040316

مراكش - تانسیفت - الحوز1153866أحمد العمراني اإلدریسي4510705040317

مراكش - تانسیفت - الحوز1238546ادریس موفید4520705040331

مراكش - تانسیفت - الحوز1173258الزھرة العسال4530705040332

مراكش - تانسیفت - الحوز1049625عبد هللا أبو قسام4540705040334

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 51 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1177458جلیلة لخبادي4550705040336

مراكش - تانسیفت - الحوز1175492نجیة الھري4560705040338

مراكش - تانسیفت - الحوز206323مصطفى بنسمیمد4570705090001

مراكش - تانسیفت - الحوز239152عبد اللطیف الفاني4580705090003

مراكش - تانسیفت - الحوز240582محمد ستار4590705090006

مراكش - تانسیفت - الحوز60521المصطفى أعراب4600705090007

مراكش - تانسیفت - الحوز236835أحمد بزضاض4610705090008

مراكش - تانسیفت - الحوز1234392سعاد أنجار4620705090009

مراكش - تانسیفت - الحوز743431ھشام الفتاوي4630705090010

مراكش - تانسیفت - الحوز740577سعید معطاوي بلعباس4640705090011

مراكش - تانسیفت - الحوز1114709عبد العزیز الكوم4650707040065

مراكش - تانسیفت - الحوز1173869الھام أبو راجي4660707040089

مراكش - تانسیفت - الحوز1239515جمیلة سویدي4670707040096

مراكش - تانسیفت - الحوز1266746العربي فتحي4680707040125

مراكش - تانسیفت - الحوز1265199عبد الرحیم شعطیط4690707040126

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 52 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1153736بشرى اكزوا4700707040134

مراكش - تانسیفت - الحوز1114802رشیدة البرغاز4710707040174

مراكش - تانسیفت - الحوز740822جمال بویدة4720707040191

مراكش - تانسیفت - الحوز1239679كمال توفیق4730707040194

مراكش - تانسیفت - الحوز1154612سفیان العسري4740707040195

مراكش - تانسیفت - الحوز63410خالد امكایزو4750707040203

مراكش - تانسیفت - الحوز1047635عمر الغازي4760707040204

مراكش - تانسیفت - الحوز1264710جمیلة ابو علقة4770707040205

مراكش - تانسیفت - الحوز691309عبد الرحیم ساكن4780707040206

مراكش - تانسیفت - الحوز1155108نجیة لحمیني4790707040211

مراكش - تانسیفت - الحوز1264447نور الدین بن الضو4800707040215

مراكش - تانسیفت - الحوز1267226حمید احمید4810707040217

مراكش - تانسیفت - الحوز317683محمد بیروك4820707040219

مراكش - تانسیفت - الحوز1407546سلوى سخمان4830707040221

مراكش - تانسیفت - الحوز1236896ھشام التاقي4840707040222

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 53 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز64410المصطفى لمبراس4850707040224

مراكش - تانسیفت - الحوز1236001طارق العطاوي4860707040225

مراكش - تانسیفت - الحوز1266280محمد المواق4870707040227

مراكش - تانسیفت - الحوز1114667ایمان اھل المصلح4880707040229

مراكش - تانسیفت - الحوز1264441جواد بن شریف4890707040232

مراكش - تانسیفت - الحوز1235212سفیان بوحفص4900707040233

مراكش - تانسیفت - الحوز1406571یاسین بونونا4910707040237

مراكش - تانسیفت - الحوز1155088عادل بنشقرون4920707040238

مراكش - تانسیفت - الحوز1052853حیاة الكركوري4930707040241

مراكش - تانسیفت - الحوز1266942صالح ھادایا4940707040246

مراكش - تانسیفت - الحوز1265232خلیل شمسي4950707040247

مراكش - تانسیفت - الحوز1266182خالد الخیر4960707040251

مراكش - تانسیفت - الحوز56592عائشة المعلوم4970707040252

مراكش - تانسیفت - الحوز91116عبد العزیز خلوف4980707040254

مراكش - تانسیفت - الحوز1239291احیا صفراوي4990707040255

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 54 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1267897أسماء الھرابلي5000707040258

مراكش - تانسیفت - الحوز1156078خالد الدرقاوي5010707040261

مراكش - تانسیفت - الحوز1153822رشیدة مجروح5020707040262

مراكش - تانسیفت - الحوز1238626بشرى متقي5030707040263

مراكش - تانسیفت - الحوز1052422خلید منوار5040707040264

مراكش - تانسیفت - الحوز258211الحسین بونغوران5050707040266

مراكش - تانسیفت - الحوز1179155بدر الدین حامدون5060707040267

مراكش - تانسیفت - الحوز1268820یاسین واعظ5070707040271

مراكش - تانسیفت - الحوز1114786ھشام بوعین5080707040274

مراكش - تانسیفت - الحوز1406944بھیجة الناصري5090707040280

مراكش - تانسیفت - الحوز61738احمد الموفق5100707040281

مراكش - تانسیفت - الحوز56694مریمة اسریدي5110707040284

مراكش - تانسیفت - الحوز1406471طارق بنحسي5120707040287

مراكش - تانسیفت - الحوز1047303عبد الحق افرندي5130707040289

مراكش - تانسیفت - الحوز1267433الھام جماع5140707040291

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 55 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1266840سھام غنام5150707040293

مراكش - تانسیفت - الحوز1265252یونس الشرادي5160707040294

مراكش - تانسیفت - الحوز1265604عدنان العمراني5170707040296

مراكش - تانسیفت - الحوز1265403محمد دیھي5180707040297

مراكش - تانسیفت - الحوز956558نزھة أعقدھم5190707090001

مراكش - تانسیفت - الحوز678536الخدیر الغبراط5200707090002

مراكش - تانسیفت - الحوز111284محمد ابو راشد5210707090003

مراكش - تانسیفت - الحوز1405715یوسف المدكور5220707090005

مدرید1406282عبد هللا عیزوك12

مدرید1307650البشارة أحمد23

مدرید1406986نور الدین فضلي34

مدرید1404477سمیر عوج45

مدرید1404969غزالن رباح56

مدرید1407451سعید أنسھي67

مدرید1407311یاسین مھیاوي78

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 56 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مدرید1399960محمد المرابط812

كلمیم - السمارة1263832اسماء امزیل10301040009

كلمیم - السمارة1269611اسویلیمة السالك20301040012

كلمیم - السمارة1268903الحسن أبركي30301040016

كلمیم - السمارة1236330الحسین الحمیدي40301040021

كلمیم - السمارة740622الحسین الیوسفي50301040022

كلمیم - السمارة1263434براھیم اھراس60301040034

كلمیم - السمارة1269871حمید زعبون70301040038

كلمیم - السمارة1156666حنان بلغیتي80301040040

كلمیم - السمارة1236477صباح الخسفي90301040055

كلمیم - السمارة1181438عالي الطرباوي100301040056

كلمیم - السمارة1175667عبد المجید الحمامي110301040061

كلمیم - السمارة1176524فاطمتو حفظي120301040073

كلمیم - السمارة1264189محمد بموح130301040091

كلمیم - السمارة89445محمد مشھور140301040098

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 57 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

كلمیم - السمارة204892نور الدین بنشالح150301090003

كلمیم - السمارة1157445محمد ازواو160302040009

كلمیم - السمارة1174909ابراھیم ایت بنعیم170302040021

كلمیم - السمارة1175883جامع التركزي180302040024

كلمیم - السمارة1179816نعیمة وحماني190302040028

كلمیم - السمارة1181445كمال طروشي200302040031

كلمیم - السمارة1233994مصطفى اكجدول210302040032

كلمیم - السمارة1265033بوبكر بوتشكیل220302040038

كلمیم - السمارة1268832احمد اوعلي اوبركا230302040040

كلمیم - السمارة1306232سیدي محمد بوحال240302040045

كلمیم - السمارة1306829سعید الھاللي250302040046

كلمیم - السمارة1308075عمر اوعبو260302040047

كلمیم - السمارة1406237عائشة اكوادیر270302040054

كلمیم - السمارة1407199عبد الرحمان لجمار280302040058

كلمیم - السمارة1235244احمد بواسوي290302040076

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 58 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

كلمیم - السمارة1044891ابراھیم بوشیت300303040004

كلمیم - السمارة1053299علي لعرج310303040006

كلمیم - السمارة1176471مصطفى كینان320303040013

كلمیم - السمارة737976بال أحمد330304090001

كلمیم - السمارة740408نور الدین طریف340304090002

فاس - بولمان1234456رجاء العرقوبي11411040007

فاس - بولمان1265197وفاء شاطر21411040108

فاس - بولمان1305618حنان عیدة31411040111

فاس - بولمان1154169إیمان بنجلون41411040112

فاس - بولمان241214محمد بوعجول51411040129

فاس - بولمان1178584ھند النجاري61411040138

فاس - بولمان1114025عبد العالي بلفقیھ71411040144

فاس - بولمان1114827نعیمة برحو81411040153

فاس - بولمان1239739عبد الغني یوسفي91411040181

فاس - بولمان1235518فاطمة شكیر101411040189

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 59 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

فاس - بولمان1236256نوال الحامي111411040198

فاس - بولمان1235912أسماء العدوني121411040207

فاس - بولمان1237440محمد مروان حماموش131411040209

فاس - بولمان57674عزیز اكبیري141412040008

فاس - بولمان58168محمد طرش151412040011

فاس - بولمان59541سعید بوكیان161412040021

فاس - بولمان59568المكي لبصیر171412040022

فاس - بولمان59971الحسین اجدیر181412040024

فاس - بولمان60082ادریس غمراوي191412040025

فاس - بولمان60316شفیق لشخم201412040026

فاس - بولمان89116عبد المنعم لكحل211412040032

فاس - بولمان163601فرید حید221412040051

فاس - بولمان1049211محمد بدراوي231412040181

فاس - بولمان1119556نور البزیوي241412040191

فاس - بولمان1307938رجاء مبشر251510040006

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 60 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

فاس - بولمان1306682أمال البكاري261510040008

فاس - بولمان861257رجاء بن فارس271510040011

فاس - بولمان1174022حسنة بابا281510040027

فاس - بولمان1119159حفیظة غرزوز291510040039

فاس - بولمان1048766خالد  ھاني301510040082

فاس - بولمان1119830أسماء العبودي311510040094

فاس - بولمان1180937كریمة زنزني321510040126

فاس - بولمان1236000ازھور العطواني331510040132

فاس - بولمان1119330فاطمة الزھراء بوكریم341510040167

فاس - بولمان1263296رشیدة أبو الحرمة351510040322

فاس - بولمان177195محمد بنیس361510040338

فاس - بولمان114918محمد العلوي371510040421

فاس - بولمان1234247ایمان العلمي المودني381510040423

فاس - بولمان739213المصطفى مرادي391510040424

فاس - بولمان1308431نادیة سالوي401510040481

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 61 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

فاس - بولمان1176491حنان ھاشم411510040511

فاس - بولمان1268619فاطمة الزھرة نبیل421510040517

فاس - بولمان737867كریمة حلجوجي431510040553

فاس - بولمان236593 سعید طلوق441510040568

فاس - بولمان204903محمد شكیر451510040570

فاس - بولمان954094رجاء بنجلون461510040580

فاس - بولمان1118156مینة بوحمید471510040591

فاس - بولمان241287عبدالرزاق میا481510090001

فاس - بولمان163808عبدالناصر بنسلیمان491510090002

فاس - بولمان1237274ھشام حلیم501510090005

طنجة - تطوان1404429لیلى احمادون11601040002

طنجة - تطوان1548471بدیعة أوالد سي المكي21601040006

طنجة - تطوان1406820ابرھیم المفتاحي31601040007

طنجة - تطوان749676محمد المرابط41601040011

طنجة - تطوان852760فوزیة عیطور51601040014

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 62 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1159125حنان المعضادي61601040021

طنجة - تطوان1236202حمیدة الكنوني71601040022

طنجة - تطوان1157714اسماء احبراش81601040025

طنجة - تطوان1116815الزھرة الفرداس91601040026

طنجة - تطوان1234007وسیمة  احنكور101601040028

طنجة - تطوان63550محمد أحتاش111601040030

طنجة - تطوان1044038جمیلة الھداوي121601040034

طنجة - تطوان1155861منى الھاللي131601040043

طنجة - تطوان1406558عواطف بولعیش اخوضر141601040045

طنجة - تطوان1239834نسرین زكري151601040051

طنجة - تطوان205373محمد البشیبي161601040052

طنجة - تطوان63368رجاء حدادي171601040057

طنجة - تطوان1264880سلوى بوكر181601040059

طنجة - تطوان173705حسن بزعنین191601040060

طنجة - تطوان1053115كریمة السویسي201601040061

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 63 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان655294عبد اللطیف خالد211601040065

طنجة - تطوان746977خالد بوشیر221601040067

طنجة - تطوان1268951سمیرة اھناش231601040068

طنجة - تطوان1120610عبد االاله ابعیصیص241601040070

طنجة - تطوان1400583یسرة مرغاد251601040071

طنجة - تطوان1266170یونس الخراز261601040072

طنجة - تطوان1265326نعمان الدھبي271601040073

طنجة - تطوان1155783سناء كرفالي281601040075

طنجة - تطوان1234276صفاء العالوي291601040076

طنجة - تطوان1157578سمیة بن زاكور301601040077

طنجة - تطوان1155806خالد العمراني311601040080

طنجة - تطوان1121612حسني الخملیشي321601040081

طنجة - تطوان/954605ثریا اوالد بازي331601040082

طنجة - تطوان1173735نادیة الرامي الغریب341601040084

طنجة - تطوان1116825سمیرة أخریف351601040085

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 64 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1157574ھشام اجبار361601040092

طنجة - تطوان1115004فاطمة یوسفي371601040095

طنجة - تطوان749483عبد الحمید وھدي381601040096

طنجة - تطوان1406292محمد اخوماش391601040098

طنجة - تطوان206371محمد البون401601040102

طنجة - تطوان1176233سھیلة الكوطیط411601040103

طنجة - تطوان91274محمد السھلي421601040104

طنجة - تطوان1157558بشرى الرھوني431601040106

طنجة - تطوان1049741صبرین الصوفي441601040110

طنجة - تطوان1406522سمیة بوشطاح451601040111

طنجة - تطوان1265608حفصة العمراني461601040117

طنجة - تطوان1116797انتصار الغراندي471601040118

طنجة - تطوان694715محمد سعید المودن481601040120

طنجة - تطوان1121730كریمة اخنتور491601040122

طنجة - تطوان1263223عبد العزیز عبد الخالق501601040123

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 65 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان55857رشید سرحان511601040125

طنجة - تطوان1044092حنان درجاح521601040127

طنجة - تطوان1406765نسرین الحضري531601040128

طنجة - تطوان737987محمد دیداس541601040133

طنجة - تطوان694968عمر بوالخیر551601040140

طنجة - تطوان1116789علي افنیس561601040141

طنجة - تطوان64064الحسین طبیز571601040146

طنجة - تطوان55750عبد العزیز الصدراتي581601040147

طنجة - تطوان1155823نور الدین اعریبو591601040148

طنجة - تطوان1305697اسماءاخویان601601040150

طنجة - تطوان1173016اجالل بن مرزوق611601040152

طنجة - تطوان1121726عبد السالم بوعسل621601040153

طنجة - تطوان91933عمر العول631601040154

طنجة - تطوان945748سلوى أوالد موح الصدیق641601040155

طنجة - تطوان1173368اسماء بوجیدة651601040157

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 66 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان749224إیمان بوغاللة661601040159

طنجة - تطوان1367477مریم الحضري671601040160

طنجة - تطوان749228علي بن صالح681601040163

طنجة - تطوان1407522لطیفة السماللي691601040169

طنجة - تطوان1116714یونس بروحو701601040172

طنجة - تطوان1121721محمد بنسلیمان شلوق711601040178

طنجة - تطوان1046572زاكي اشبكو721601040181

طنجة - تطوان1049868عبد القادر خرباش731601040185

طنجة - تطوان1121866لبنى بوزان741601040186

طنجة - تطوان1234787حنان بالھاشمي751601040194

طنجة - تطوان1116465سمیرة الدرداك761601040207

طنجة - تطوان1263299مدیجة ابونجمة771601040212

طنجة - تطوان1307428الزھرة ابرغوطن781601040213

طنجة - تطوان1406783وداد الھرسال791601040214

طنجة - تطوان1175578ھدى المساوي801601040224

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 67 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1307548حسناء كروع811601040237

طنجة - تطوان1157581فاطمة حیون821601040240

طنجة - تطوان1236496عزیز اللغداش831601040244

طنجة - تطوان1367427وفاء العراض841601040245

طنجة - تطوان1406239حفیظ اكزناي الفریول851601040246

طنجة - تطوان1399983شیماء الوالي861601040256

طنجة - تطوان1178318فطمة جرمیم871601040263

طنجة - تطوان1404545منى بنصار881601040274

طنجة - تطوان693822عبد الحق الشعائري891601090002

طنجة - تطوان204591فؤاد الخشین901601090010

طنجة - تطوان1265691الزھرة العزوزي911602040006

طنجة - تطوان1173722سھام شابلي921602040007

طنجة - تطوان749537خالد الطلیكي931602040019

طنجة - تطوان1046301حفیظة الوالي941602040021

طنجة - تطوان1173949سناء احمتاش951602040027

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 68 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1116722فائزة الزكیك961602040028

طنجة - تطوان1116756ھدى بلحاج971602040031

طنجة - تطوان1239074فدوى الراشدیة981602040032

طنجة - تطوان1175288عواطف شرنان991602040034

طنجة - تطوان258242محمد سالم1001602040036

طنجة - تطوان698505رشید عزیزي1011602040041

طنجة - تطوان1118132وفاء حمو الحاج1021602040043

طنجة - تطوان1048809انوار الھرار1031602040044

طنجة - تطوان1121715فاطمة بن دحمان1041602040045

طنجة - تطوان1174466خدوج الفحصي صبري1051602040049

طنجة - تطوان1174319خدیجة بونو1061602040051

طنجة - تطوان1305972سناء بلعلي1071602040053

طنجة - تطوان1266976رشیدة حجاج1081602040054

طنجة - تطوان1307182فاطمة فركال1091602040055

طنجة - تطوان1404602فاطمة اشعایبیة1101602040064

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 69 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان91438لطیفة الھبري1111602040069

طنجة - تطوان1116697توریة عتیق1121602040074

طنجة - تطوان92600محسن امكارو1131602040075

طنجة - تطوان238189ابراھیم  دوعلي1141602090002

طنجة - تطوان206251عبد اللطیف عماري1151602090005

طنجة - تطوان55764محمد المریني1161603040002

طنجة - تطوان749383فاطمة الزھراء الحساني1171603040003

طنجة - تطوان852238نعیمة العلمي اخریف1181603040005

طنجة - تطوان749353نوال القرامش1191603040011

طنجة - تطوان63587عبد العزیز الخیاط1201603040017

طنجة - تطوان1116470كریمة لشھب1211603040019

طنجة - تطوان1118822فاطنة السعودي1221603040024

طنجة - تطوان1175829ماجدة الغیالني1231603040025

طنجة - تطوان1177614محمد لطرش1241603040026

طنجة - تطوان89629سعاد بوجیھة1251603040027

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 70 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1114432عبد الغني التازي1261603040028

طنجة - تطوان1158183أسماء أغبالو1271603040031

طنجة - تطوان1116624محمد الغزواني1281603040035

طنجة - تطوان1157519حنان حیاوي1291603040039

طنجة - تطوان1121677ایمان العیادي1301603040040

طنجة - تطوان1399247امال عرام1311603040051

طنجة - تطوان1114963حنان السرغیني1321603040052

طنجة - تطوان1158961سعاد الشرقاوي1331603040075

طنجة - تطوان1236877فاطمة الصوافي1341603040087

طنجة - تطوان1401404محمد ملوك1351603040088

طنجة - تطوان1121763عفاف أمزور1361603040094

طنجة - تطوان1116483أحمد البحري1371603040106

طنجة - تطوان1180095لبنى الربیب الصروخ1381603040121

طنجة - تطوان860523مالكة الدھبي1391603040142

طنجة - تطوان1175226فدوى بنعبد الحنین1401603040144

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 71 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان852665احسان شقرون1411603040148

طنجة - تطوان63424حسناء غیالن1421603040151

طنجة - تطوان204016محمد الشباني1431603040155

طنجة - تطوان1306403عبد البارىء شنطر1441603040180

طنجة - تطوان1121671بشرى رمضان1451603040181

طنجة - تطوان91183محمد العربي مرصو1461603040182

طنجة - تطوان1269382كریمة السعیدي العسلي1471603040204

طنجة - تطوان54977عبد االلھ الھواس1481603040210

طنجة - تطوان948037نزھة الرمزي1491603040212

طنجة - تطوان56633عمر البوریمي1501603040220

طنجة - تطوان1116621الھام الخملیشي1511603040224

طنجة - تطوان1265386لیلى الدالل1521603040231

طنجة - تطوان1121660وسیلة أسریح1531603040232

طنجة - تطوان1238900خدیجة ودغیري حسني1541603040235

طنجة - تطوان1050440بشرى المردمي1551603040238

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 72 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1266391رحیمة العثماني1561603040240

طنجة - تطوان1121684حسناء العمرتي1571603040252

طنجة - تطوان1116866إلھام رملي1581603040261

طنجة - تطوان1175411فتحیة الدبدوبي1591603040263

طنجة - تطوان1116680خدیجة بن عمرو1601603040273

طنجة - تطوان55709عبد النبي كمراوي1611603040274

طنجة - تطوان1159001حنان عالوي1621603040276

طنجة - تطوان749512مصطفى سرحان1631603040277

طنجة - تطوان1113939أسماء العشاب1641603040278

طنجة - تطوان1268333حنان ملوك1651603040279

طنجة - تطوان1156125منى زایدي1661603040280

طنجة - تطوان746151كریمة عزوز1671603040281

طنجة - تطوان89345فؤاد المصواري1681603040282

طنجة - تطوان1157656حنان الركراكي1691603040284

طنجة - تطوان1177519ایمان خومبارك1701603040287

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 73 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان744264لیلة ساجي1711603040288

طنجة - تطوان749229محمد البشیر بولعیش1721603040304

طنجة - تطوان749374سناء الغرافي1731603040305

طنجة - تطوان1045932عبد الصمد الطالبي1741603040306

طنجة - تطوان1116873لبنى شعو1751603040308

طنجة - تطوان1237647أمال خرخر1761603040309

طنجة - تطوان1154151كریمة رابح1771603040310

طنجة - تطوان1154348مریم ابن الخیاط زكاري1781603040311

طنجة - تطوان1122252سلوى الناصري1791603040312

طنجة - تطوان1269756أمال التشیش1801603040314

طنجة - تطوان1121805فدوى عواد1811603040316

طنجة - تطوان1048071عبد القادر سنوني1821603040317

طنجة - تطوان1157534بدریة الزكري1831603040321

طنجة - تطوان335967نعیمة الزیاني1841603040322

طنجة - تطوان1234605فاطمة الزھراء بعلي1851603040335

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 74 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1157537زكیة الغافقي1861603040337

طنجة - تطوان1116513بشرى الصمدي1871603040339

طنجة - تطوان1044740زكیة صبحي1881603040340

طنجة - تطوان239581فداء ابن كیران1891603040350

طنجة - تطوان1307065اسماء النوینو1901603040356

طنجة - تطوان1263854حنان أنزض1911603040358

طنجة - تطوان1239604الھام الطالیبي1921603040360

طنجة - تطوان1234989عواطف بن صبیح العمراني1931603040361

طنجة - تطوان1175144ھجر البقالي1941603040363

طنجة - تطوان1121610معاد العمراني1951603040364

طنجة - تطوان746886علي عماري1961603040374

طنجة - تطوان1404815ھاجر اریفي1971603040376

طنجة - تطوان1265716أحمد البقالي القاضي1981603040385

طنجة - تطوان1116502ابتسام المرابط1991603040386

طنجة - تطوان659425العربي البقالي2001603090003

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 75 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان153924بلعید ابن الضو2011603090004

طنجة - تطوان1047015أحمد الطیبي2021604040022

طنجة - تطوان1048579محمد كرنین2031604040025

طنجة - تطوان1048678البشیر الطریبق2041604040026

طنجة - تطوان1048903عبد هللا أیت الحناف2051604040027

طنجة - تطوان1049692محمد الوسیني2061604040028

طنجة - تطوان1049714عبد السالم شیبان2071604040029

طنجة - تطوان1113656خدیجة اطویل2081604040030

طنجة - تطوان1116446سعید كولیط المناري2091604040034

طنجة - تطوان1116686محمد لزعر2101604040036

طنجة - تطوان1116715محمد فواسي2111604040037

طنجة - تطوان1116719سمیرة خلدون2121604040038

طنجة - تطوان1118795ھشام العماري2131604040041

طنجة - تطوان1121656محمد سعید البرھاني2141604040045

طنجة - تطوان1121659عبد السالم الخمسي اقریقز2151604040047

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 76 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1121893رشید بوغنبو2161604040050

طنجة - تطوان1173912عبد المنعم أكزول2171604040053

طنجة - تطوان1176866عبد هللا السبع2181604040054

طنجة - تطوان1178712حنان قدید2191604040055

طنجة - تطوان1234700عثمان بردال2201604040058

طنجة - تطوان1267401إكرام الجبري2211604040061

طنجة - تطوان1306938إیمان المنصوري2221604040063

طنجة - تطوان1307867سلمى مقداد2231604040064

طنجة - تطوان1367795محمد كریم امسیمار2241604040066

طنجة - تطوان1406904بھیة الحیاني2251604040071

طنجة - تطوان1407000أسیة فرحان2261604040072

طنجة - تطوان92788عبد العزیز بن عربیة2271605040007

طنجة - تطوان1268023عادل المغور2281605040012

طنجة - تطوان1236692نعیمة الوردي2291605040018

طنجة - تطوان1239824محمد امین زایدي2301605040019

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 77 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1116830سناء الوھابي2311605040022

طنجة - تطوان1117649فاطمة الطالبي2321605040039

طنجة - تطوان1306678فاطمة الزھرة البقالي2331605040042

طنجة - تطوان1157652سمیرة فقیر2341605040046

طنجة - تطوان1264381عبداللطیف بلقاسمي2351605040052

طنجة - تطوان1116937نبیلة قریش2361605040055

طنجة - تطوان1120571عائشة الدیوان2371605040063

طنجة - تطوان1044083ادریس الحرار2381605040070

طنجة - تطوان59490العاقل المودن2391605040083

طنجة - تطوان1119413رضوان البصاري2401605040084

طنجة - تطوان1236652یونس المرابط2411605040143

طنجة - تطوان1239534أشرف تابلھاشمي2421605040150

طنجة - تطوان1237763سعاد كانون2431605040157

طنجة - تطوان1267087ادریس حنانة2441605040168

طنجة - تطوان1117558توریة بوحنیني2451605040171

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1178159حنان قدوري2461605040176

طنجة - تطوان1269765البشیر التمسماني2471605040191

طنجة - تطوان1405916أحمد أزعیط2481605040192

طنجة - تطوان746220عبدالكریم بوعدي2491605040212

طنجة - تطوان1118724محمد القیسي2501605040217

طنجة - تطوان1236854سلوى الصالح2511605040226

طنجة - تطوان1267275رشید ابراھیمي2521605040231

طنجة - تطوان749354السعید القجیري2531605040239

طنجة - تطوان1234599حكیمة عزوز2541605040249

طنجة - تطوان740319نورالدین بنحمان2551605040254

طنجة - تطوان1406483وداد بن عمار2561605040255

طنجة - تطوان1176855رشید الصالحي2571605040256

طنجة - تطوان1263326عبدالھادي عشاق2581605040257

طنجة - تطوان1264590أیوب بن الطایع2591605040258

طنجة - تطوان1405873قاسم خربوش2601605040259

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1157616سمیرة عشیري2611605040264

طنجة - تطوان1176293زھیر العثماني2621605040266

طنجة - تطوان1239449حنان الصحیبة2631605040273

طنجة - تطوان737786خالد بودراع2641605040282

طنجة - تطوان739019عبدالسالم الجمالي2651605040284

طنجة - تطوان1173071حنان بن عزوز2661605040285

طنجة - تطوان749432عواطف القلیعي2671605040291

طنجة - تطوان749332سعاد القوري2681605040292

طنجة - تطوان863823مینة خشیني2691605040296

طنجة - تطوان1238153خالد العیاشي2701605040310

طنجة - تطوان1239908محمد علي الزیات2711605040314

طنجة - تطوان1180587عبدالعزیز نبیھ2721605040320

طنجة - تطوان1155286عزیز بنعمرو2731605040321

طنجة - تطوان55714جمال بن عتو2741605040327

طنجة - تطوان1121825بشرى الطاھري2751605040329

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1263711فدوة الیمالحي2761605040331

طنجة - تطوان1049274موالي رشید الرحماني2771605040336

طنجة - تطوان1116888أحمد الداودي2781605040342

طنجة - تطوان1265710عبدهللا البجنوني2791605040343

طنجة - تطوان1116917األمین بنسلیمان2801605040346

طنجة - تطوان1264665محمد بیحي2811605040356

طنجة - تطوان270215امحمد رمان2821605040359

طنجة - تطوان216592الحسین الحیرش2831605090001

طنجة - تطوان238178خالد غربي2841605090004

طنجة - تطوان236350یوسف الخطابي2851605090006

طنجة - تطوان58178محمد التھامي2861606040014

طنجة - تطوان1306814عبد اللطیف الحسني2871606040019

طنجة - تطوان1174601حمادي الھاشمي2881606040031

طنجة - تطوان1121868محمد ابن قاسم2891606040032

طنجة - تطوان1238735مراد نیابو2901606040036

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 81 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1264401فاطمة بنجیم2911606040063

طنجة - تطوان1401179احمد القاضي2921606040079

طنجة - تطوان1155697سعاد الزعوقي2931606040081

طنجة - تطوان1406429الھام بلفقیھ2941606040084

طنجة - تطوان1268079توفیق لمیمة2951606040085

طنجة - تطوان1406897عبد العظیم الحداد2961606040086

طنجة - تطوان1406360محمد عیاد2971606040087

طنجة - تطوان1405940لطیفة وعاموا2981606040089

طنجة - تطوان1116982سھام رملي2991606040091

طنجة - تطوان1406836محمد المحري3001606040098

طنجة - تطوان1405915بناصر اقشتول3011606040101

طنجة - تطوان1119890سلیمان اعبیدة3021606040102

طنجة - تطوان91089یونس سالمي3031606040105

طنجة - تطوان1405927اسماعیل حماني3041606040106

طنجة - تطوان1405938سعاد العدناني3051606040107

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 82 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان55766العیاشي الصدقي3061606040109

طنجة - تطوان1407486عمر صدیق3071606040110

طنجة - تطوان1401414عبد الرحیم السطي3081606040111

طنجة - تطوان1401176نعیمة حجاج3091606040112

طنجة - تطوان1119603مراد مزدغي3101606040115

طنجة - تطوان57677عبد هللا شعبان3111606040116

طنجة - تطوان749413عادل الحبوسي3121606040117

طنجة - تطوان1116964احمد الدحموني3131606040118

طنجة - تطوان1406302عبد الھادي علیوي3141606040119

طنجة - تطوان1404952ادریس الصائر3151606040125

طنجة - تطوان1305791سناء اوالد قاسم3161606040131

طنجة - تطوان1406909محمد الكبوس3171606040132

طنجة - تطوان1116466عبد االلھ الدھون3181606040139

طنجة - تطوان1406455اسیة بنسعید3191606040142

طنجة - تطوان1263443لطفي احمیدان3201606040144

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 83 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1399613مریم شقور3211606040145

طنجة - تطوان1308645نجوى الزباخ3221606040146

طنجة - تطوان1406269مصطفى ایت كاوزكیت3231606040147

طنجة - تطوان1406584مصطفى بوسمن3241606040149

طنجة - تطوان1266927محمد ھاشمي3251606040150

طنجة - تطوان1407138حمید اجغیوات3261606040151

طنجة - تطوان1236576خالد المجدقي3271606040152

طنجة - تطوان1407563موالي مصطفى طالبي3281606040154

طنجة - تطوان1406648بشرى شنانة3291606040155

طنجة - تطوان1406457لیلى بن ساسي3301606040157

طنجة - تطوان1406387انوار بكري3311606040165

طنجة - تطوان1404973حنان غالمي3321606040169

طنجة - تطوان1307632سناء كشرادة3331606040174

طنجة - تطوان1116741یوسف السطي3341606040178

طنجة - تطوان89905محمد التزروتي3351606040179

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 84 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1234352مریم عمور3361606040181

طنجة - تطوان1120526ادریس المبروكي3371606040183

طنجة - تطوان664602احمد الجغال3381606090001

طنجة - تطوان745202نورالدین حالمي3391606090003

طنجة - تطوان238212احمد سعید ابو یعلي3401606090005

طنجة - تطوان746380قرطاس محمد3411606090006

طنجة - تطوان1047005سعید الخمسي3421607040003

طنجة - تطوان1120556محمد الخروبي3431607040010

طنجة - تطوان1404544فدوى بنرباح3441607040012

طنجة - تطوان1049736زینب صخیري3451607040019

طنجة - تطوان1045391العربي علوي3461607040021

طنجة - تطوان58552فاطمة بودرایم3471607040023

طنجة - تطوان1236397عزیز القدري3481607040025

طنجة - تطوان58718أسماء الغالي3491607040027

طنجة - تطوان1115403ازھور حنین3501607040028

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 85 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1404593رضوان بروزي3511607040034

طنجة - تطوان1401180نعیمة امنینو3521607040036

طنجة - تطوان744590خالد الغیوبي3531607040037

طنجة - تطوان59898محسن العافي3541607040049

طنجة - تطوان1115428عزیز لخلیفي3551607040063

طنجة - تطوان1120300سعید الرقاع3561607040065

طنجة - تطوان1121877امحمد اسعیدي3571607040066

طنجة - تطوان91701محمد المفید3581607040068

طنجة - تطوان60110المصطفى غیمورة3591607040071

طنجة - تطوان1044017عادل بسو3601607040072

طنجة - تطوان1123361رحمة  بتاوي3611607040080

طنجة - تطوان1234900ادریس بنغریب3621607040083

طنجة - تطوان1120601محمد الھاشمي3631607040085

طنجة - تطوان1237423عبد المغیث ھاللي3641607040087

طنجة - تطوان1120550عبد الرحمان الرشاقي3651607040090

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 86 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1405841محمد البقال3661607040092

طنجة - تطوان56996سعید الشرقاوي3671607040094

طنجة - تطوان1049773سمیرة الطوسي3681607040098

طنجة - تطوان1306478حیاة الذھبي3691607040101

طنجة - تطوان1155753محمد أمغار3701607040102

طنجة - تطوان1115377عبد الناصر اسریفي3711607040105

طنجة - تطوان1115351عز الدین خالفة3721607040107

طنجة - تطوان1116962نور الدین القاسمي3731607040109

طنجة - تطوان1048569عبد العزیز الرتیمي3741607040110

طنجة - تطوان1048672محمد  األزرق3751607040117

طنجة - تطوان91707عبد القادر لفطس3761607040118

طنجة - تطوان1155787لبنى الجزولي3771607040122

طنجة - تطوان1405007أمینة اسلیماني3781607040124

طنجة - تطوان1401183محمد ازوتني3791607040126

طنجة - تطوان749495دریس روشدي3801607040129

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 87 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1120568نور الدین الروكي3811607040136

طنجة - تطوان745414عبد الحق بوھالي3821607040138

طنجة - تطوان89876عبد الرحیم الشرفي3831607040140

طنجة - تطوان1238440رضوان مریجي3841607040146

طنجة - تطوان1177443حنان ادریسي3851607040149

طنجة - تطوان1407561زبیدة تاقي3861607040150

طنجة - تطوان1267732عادل خریبش3871607040151

طنجة - تطوان1264162نجوى البقالي3881607040153

طنجة - تطوان749109سعید اسبح3891607040155

طنجة - تطوان1044172یوسف اعبیزا3901607040156

طنجة - تطوان1266806ابتسام فریمو3911607040159

طنجة - تطوان1306983عبد العالي المھدي3921607040160

طنجة - تطوان1308138رشید احسي3931607040161

طنجة - تطوان1120544عبد النور خي3941607040163

طنجة - تطوان337819نور الدین فلییس3951607040165

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 88 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان91914كریم سوسان3961607040170

طنجة - تطوان1264321حنان البلیغتي3971607040171

طنجة - تطوان1175181حنان بنشھبا3981607040172

طنجة - تطوان1265805الشكوري لال فاطمة3991607040175

طنجة - تطوان1308610سمیة زریولي4001607040177

طنجة - تطوان1406831محمد المكوشي4011607040183

طنجة - تطوان1119808 أمغار المصطفى4021607040187

طنجة - تطوان1405908عبد العزیز شھید4031607040188

طنجة - تطوان91334محمد قیدي4041607040190

طنجة - تطوان1114449عتیقة الحداوي4051607040191

طنجة - تطوان1268387حفیظة مسعودي4061607040192

طنجة - تطوان1045080ھشام بنعبد المالك4071607040193

طنجة - تطوان1265861ایمان الكایدي4081607040194

طنجة - تطوان1265782ودیان البخاري4091607040195

طنجة - تطوان1236219محمد الھداج4101607040196

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1406860نوال الوردي4111607040200

طنجة - تطوان1306070ابتسام بنخدوج4121607040203

طنجة - تطوان1407174غزالن خلوقي4131607040204

طنجة - تطوان1406964یوسف الصلعي4141607040205

طنجة - تطوان1407491رضوان الصافي4151607040207

طنجة - تطوان1265509رشید العبودي4161607040210

طنجة - تطوان1405945لطیفة خالف4171607040212

طنجة - تطوان1307143نزھة فاضل4181607040214

طنجة - تطوان1050480عبد الكریم بوحسیني4191607040215

طنجة - تطوان1175538حمید القبیل4201607040216

طنجة - تطوان1047959الصغیر محمد نكاد4211607040217

طنجة - تطوان1120534منیر مسعودي4221607040218

طنجة - تطوان1306016ادریس بلوالي4231607040219

طنجة - تطوان1406655عبد الغني الشیخي4241607040221

طنجة - تطوان1120600مریم الجبار4251607040224

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 90 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1120574توفیق الكطاري4261607040226

طنجة - تطوان240431أحمد الطراف4271607090001

طنجة - تطوان238396حسن الرمیلي4281607090002

طنجة - تطوان658816الھاشمي فلیر4291607090003

طنجة - تطوان665523عبد هللا القدسي4301607090005

طنجة - تطوان176929عبد الرحیم الراجي4311607090007

سوس - ماسة - درعة1307676لحجري  نعیمة10401040004

سوس - ماسة - درعة740803خالد ابنسیر20401040018

سوس - ماسة - درعة1308419اسفیري  عزیز30401040020

سوس - ماسة - درعة1174429العنكرة  سھام40401040021

سوس - ماسة - درعة1173360بحمان  نعیمة50401040022

سوس - ماسة - درعة1238132نجاة  لقتیب60401040035

سوس - ماسة - درعة1052819عمر  اجحو70401040039

سوس - ماسة - درعة1156522نادیة اجالل80401040114

سوس - ماسة - درعة1179989وعموا  وسیم90401040115

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1238503احمد  ملیح100401040116

سوس - ماسة - درعة1175885الراجي  خالد110401040121

سوس - ماسة - درعة1406668جمال داحسو120401040124

سوس - ماسة - درعة1234561سعید  أزكار130401040126

سوس - ماسة - درعة1236419القطیب  مریم140401040127

سوس - ماسة - درعة1181332سنان  زینة150401040128

سوس - ماسة - درعة1174567المانع  نعیمة160401040129

سوس - ماسة - درعة1178565الناسكي  حسناء170401040130

سوس - ماسة - درعة1179085حفیظ  سناء180401040132

سوس - ماسة - درعة1177737أوبنصر  موالي مبارك190401040135

سوس - ماسة - درعة1239656تلمودي  لطیفة200401040136

سوس - ماسة - درعة1268844اعوى  رشید210401040140

سوس - ماسة - درعة1238905حسناء  أوكنان220401040141

سوس - ماسة - درعة1269004القائد  مصطفى230401040142

سوس - ماسة - درعة1264918بوالرواح  جمیلة240401040145

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1268578متحضر  لمیاء250401040146

سوس - ماسة - درعة1265615العمراني  محمد260401040147

سوس - ماسة - درعة1269423سلیم  نجیب270401040149

سوس - ماسة - درعة1306849االحتراسي  لیلى280401040153

سوس - ماسة - درعة1407623الزغودي  حیاة290401040164

سوس - ماسة - درعة1406622الشافعي  رشید300401040165

سوس - ماسة - درعة1404945اغالس  سھام310401040193

سوس - ماسة - درعة58539بوقنطیر  نور الدین320401040194

سوس - ماسة - درعة1116009اعمر نعیمة330401040196

سوس - ماسة - درعة1116077كامري  الكبیر340401040198

سوس - ماسة - درعة1156746بوكضید  حیاة350401040200

سوس - ماسة - درعة1234270رشید عاللي360401040204

سوس - ماسة - درعة1235818  ھشام أدریوش370401040210

سوس - ماسة - درعة1263415أكوزول  ابراھیم380401040217

سوس - ماسة - درعة1265362خدیجة الداودي390401040230

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1269585صلوح  الحسین400401040234

سوس - ماسة - درعة1268944أحدو  یوسف410401040245

سوس - ماسة - درعة63985بداو  فتیحة420401040246

سوس - ماسة - درعة1305802أركراك  صفیة430401040248

سوس - ماسة - درعة236867اطاش  لحسن440401040250

سوس - ماسة - درعة1123177ھشام  سوھیر450401040252

سوس - ماسة - درعة1265957الحكیمي  نورة460401040253

سوس - ماسة - درعة236850اغروس  الحسن470401090003

سوس - ماسة - درعة1237593ابراھیم استین480402040002

سوس - ماسة - درعة1399681إبراھیم الضبع490402040004

سوس - ماسة - درعة1264886إخالص بوخیرة500402040019

سوس - ماسة - درعة1267208اسماء حربان510402040024

سوس - ماسة - درعة1172840أعدار حكیمة520402040026

سوس - ماسة - درعة59380التاقي بوزكراوي530402040030

سوس - ماسة - درعة1156869الجبروني رشیدة540402040031

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة64126الحسن بودیت550402040034

سوس - ماسة - درعة1156765الحسین الرئیس560402040036

سوس - ماسة - درعة89698الحسین كبري570402040040

سوس - ماسة - درعة739193الحسین لیبوركي580402040041

سوس - ماسة - درعة1157112المجاطي ربیعة590402040050

سوس - ماسة - درعة1238410المشوط سمیرة600402040055

سوس - ماسة - درعة1265834أمال الفاسي610402040063

سوس - ماسة - درعة1052475امال سھیل620402040064

سوس - ماسة - درعة1234400انزید ثریا630402040069

سوس - ماسة - درعة1177719أوبحمان زھرة640402040070

سوس - ماسة - درعة1308208اوتمعراض     نعیمة650402040071

سوس - ماسة - درعة317576ایت داود الحسن660402040073

سوس - ماسة - درعة1234579بدیعة عزمي670402040076

سوس - ماسة - درعة1308129بشرى عوفیر680402040079

سوس - ماسة - درعة1048494ثوري المعطي690402040089

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1154387جمیلة نور الدین700402040094

سوس - ماسة - درعة1116039حبیبة أھزام710402040097

سوس - ماسة - درعة1122916حكیم فوزیة720402040104

سوس - ماسة - درعة1180737حنان مرغیط730402040110

سوس - ماسة - درعة1234378خدیجة أمزیل740402040116

سوس - ماسة - درعة863943خدیجة باخي750402040117

سوس - ماسة - درعة1267782خدیجة لعبوبي760402040122

سوس - ماسة - درعة1156904ربیح نعیمة770402040126

سوس - ماسة - درعة379263رشیدة أیت لحسن780402040133

سوس - ماسة - درعة130710رضـوان السكــاف790402040136

سوس - ماسة - درعة1156893زكیة الرامي800402040138

سوس - ماسة - درعة1173544زھـرة شعشــاع810402040140

سوس - ماسة - درعة1154687زھور أكتو820402040143

سوس - ماسة - درعة1305625سعـاد أیت أحمـد830402040145

سوس - ماسة - درعة1267545سمیرة قادر840402040158

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1178484سناء مومني850402040160

سوس - ماسة - درعة1178264صالح الدین خفیض860402040169

سوس - ماسة - درعة1269698طالبي فاطمة870402040170

سوس - ماسة - درعة56243عاطفي محمد880402040172

سوس - ماسة - درعة1156842عائشة اجكان890402040173

سوس - ماسة - درعة1157933عائشة اولكبیر900402040175

سوس - ماسة - درعة1173978عبدهللا اخراز910402040188

سوس - ماسة - درعة1306909عتیقة اللوكس920402040190

سوس - ماسة - درعة1044333عماد القوس930402040194

سوس - ماسة - درعة1306045فاطمة بن الھاشم940402040208

سوس - ماسة - درعة1176225فاطیمة القمشي950402040211

سوس - ماسة - درعة1308490فدوى تخزانت960402040214

سوس - ماسة - درعة1266100فوزیة القضیوي االدریسي970402040219

سوس - ماسة - درعة1237563لطیفة إیجني980402040227

سوس - ماسة - درعة1156817محمد انجار990402040245

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1174961محمد ایت سالم1000402040247

سوس - ماسة - درعة1180706مرزوزي بوشرة1010402040254

سوس - ماسة - درعة1263183مریم اعراب1020402040255

سوس - ماسة - درعة745423مصطفى شكدالي1030402040261

سوس - ماسة - درعة1156929ملیكة زیزوي1040402040267

سوس - ماسة - درعة1174767ملیكة فائق1050402040268

سوس - ماسة - درعة1116072مینة أخمیس1060402040276

سوس - ماسة - درعة1306982مینة المضطر1070402040278

سوس - ماسة - درعة1306368نادیة برو1080402040284

سوس - ماسة - درعة1048303نجیب عریف1090402040290

سوس - ماسة - درعة1156863نعمى ھوادي1100402040293

سوس - ماسة - درعة1265538نعیمة العددي1110402040295

سوس - ماسة - درعة1178646نعیمة اوحساین1120402040296

سوس - ماسة - درعة1176460نعیمـة كنـزي1130402040298

سوس - ماسة - درعة1233855یاسمین ابالغ1140402040306

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة238814محمد الرحوات1150402090003

سوس - ماسة - درعة1156799احمد      اعدي1160403040018

سوس - ماسة - درعة1407608زروال عبد الكریم1170403040022

سوس - ماسة - درعة1175511عمر االدریسي1180403040024

سوس - ماسة - درعة1268477مصطفى مو بصیط1190403040026

سوس - ماسة - درعة1367980نورالدین سعداوي1200403040027

سوس - ماسة - درعة1267487حفیظة جراي1210403040036

سوس - ماسة - درعة1308106رشید أوبغاج1220403040038

سوس - ماسة - درعة1307194سي محمد فیري1230403040044

سوس - ماسة - درعة1401192عبد هللا  مسلك1240403040048

سوس - ماسة - درعة1268964فاضمة وخلفن1250403040051

سوس - ماسة - درعة1172917إبراھیم أدیوان1260403040058

سوس - ماسة - درعة1236431ابراھیم الخدالي1270403040059

سوس - ماسة - درعة1156885أحمد أوخالي1280403040063

سوس - ماسة - درعة1269649أسماء التادلي1290403040068

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1268907اسماء اوبوھو1300403040069

سوس - ماسة - درعة1268945اوحاضر عمر1310403040082

سوس - ماسة - درعة1175184بنشمار رقیة1320403040084

سوس - ماسة - درعة1265010جامع بوسعید1330403040085

سوس - ماسة - درعة1268420حنان میلو1340403040089

سوس - ماسة - درعة1236106خدیجة البوزیدي1350403040091

سوس - ماسة - درعة1173910رشید أكور1360403040092

سوس - ماسة - درعة1156808سعید بواسكارن1370403040101

سوس - ماسة - درعة1269102سھام اقتیب1380403040106

سوس - ماسة - درعة1238411صفاء المدیوني1390403040109

سوس - ماسة - درعة1266456عبد الحفیظ الیعقوبي1400403040111

سوس - ماسة - درعة1264011عبد هللا ازروال1410403040118

سوس - ماسة - درعة1238893عبد المجید ودادس1420403040124

سوس - ماسة - درعة1266578عبد الھادي الساخي1430403040125

سوس - ماسة - درعة1175892عتیقة عیاد1440403040128

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1239083عماد الراشدي1450403040132

سوس - ماسة - درعة1156818أحمد أبوالستة1460403040163

سوس - ماسة - درعة1156840رشید بكاجان1470403040192

سوس - ماسة - درعة1157890زھرة كانیط1480403040199

سوس - ماسة - درعة1121058سعاد البندق1490403040201

سوس - ماسة - درعة1122965عبدي عبد االلھ1500403040218

سوس - ماسة - درعة1156797محمد بوعمان1510403040231

سوس - ماسة - درعة1044176محمد غنان1520403040232

سوس - ماسة - درعة1156834محمد ولكمیل1530403040233

سوس - ماسة - درعة1156758نبیل اكران1540403040234

سوس - ماسة - درعة1114688ھدى  بنھنیة1550403040235

سوس - ماسة - درعة1049663ھشام دامي1560403040236

سوس - ماسة - درعة1052147یوسف فاطمي1570403040238

سوس - ماسة - درعة56505أحمد بوداود1580403040240

سوس - ماسة - درعة1047042احمد دربي1590403040241

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة54834الحسن عبطا1600403040245

سوس - ماسة - درعة740368الحسن لعبوبي1610403040246

سوس - ماسة - درعة58077امفضال الناجي1620403040247

سوس - ماسة - درعة737968بوراس محمد1630403040249

سوس - ماسة - درعة1048439جامع قاصر1640403040250

سوس - ماسة - درعة64204حسن بوخیمي1650403040252

سوس - ماسة - درعة1049137رشید  بودرفا1660403040254

سوس - ماسة - درعة739181محمد إیموریك1670403040263

سوس - ماسة - درعة740472موالي ادریس وكاك1680403040265

سوس - ماسة - درعة59789نادیة أبوالفدى1690403040266

سوس - ماسة - درعة60864وفاء بیاضي1700403040267

سوس - ماسة - درعة664826الحسین  وبلقاسم1710403040271

سوس - ماسة - درعة316012الحسین بوجدیع1720403040272

سوس - ماسة - درعة176716الحسین شاطر1730403040273

سوس - ماسة - درعة206798كوسكار حسن1740403040291

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1156856عبد هللا قاش1750403040296

سوس - ماسة - درعة236335عبد الكریم  حمدان1760403090002

سوس - ماسة - درعة236767عبد القادر ازماني1770403090003

سوس - ماسة - درعة689629الحسین خبجان1780403090006

سوس - ماسة - درعة1267068ھشام ھمو1790404040011

سوس - ماسة - درعة1175522مریم الجابري1800404040012

سوس - ماسة - درعة1155117ابراھیم حران1810404040015

سوس - ماسة - درعة1048246عمر ایت موح1820404040017

سوس - ماسة - درعة1268707فاطمة نسیم1830404040018

سوس - ماسة - درعة1263459عبد العزیز العساوي1840404040019

سوس - ماسة - درعة1234163ایت اخراز حسن1850404040022

سوس - ماسة - درعة1266581عبد المالك السجید1860404040027

سوس - ماسة - درعة1264279سعید بلعابد1870404040033

سوس - ماسة - درعة1235553نھید الشاوي1880404040057

سوس - ماسة - درعة1234693بارا جمال1890404040078

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1177729اوباقاس رشید1900404040080

سوس - ماسة - درعة1121378نفیسة العالم1910404040083

سوس - ماسة - درعة1175347عزیزة دغنو1920404040085

سوس - ماسة - درعة1267838عبد الغني الشكر1930404040103

سوس - ماسة - درعة1234304ھشام  امنطاخ1940404040140

سوس - ماسة - درعة1308086اوعیشة رشید1950404040151

سوس - ماسة - درعة1305748أمنھو فؤاد1960404040154

سوس - ماسة - درعة1308586الزایدي صفیة1970404040160

سوس - ماسة - درعة1122807محمد العزوزي1980404040162

سوس - ماسة - درعة1407147فاضمة  كمال1990404040164

سوس - ماسة - درعة1263200عبد هللا أبلي2000404040167

سوس - ماسة - درعة1180876نبیلة اسماعلي2010404040170

سوس - ماسة - درعة1236804الراس یاسین2020404040173

سوس - ماسة - درعة1173759عبد هللا السعداني2030404040178

سوس - ماسة - درعة1267497حسن اجلیدة2040404040182

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1269029طارق اموس2050404040209

سوس - ماسة - درعة1264214غزالن برھمي2060404040214

سوس - ماسة - درعة1153735الوردي حمید2070404040220

سوس - ماسة - درعة1173793مصطفى الماسي2080404040227

سوس - ماسة - درعة1238673نافع احمد2090404040232

سوس - ماسة - درعة1234738بشار الحسن2100404040238

سوس - ماسة - درعة1269257لطیفة  رفقي2110404040242

سوس - ماسة - درعة1305883بشالل عمر2120404040252

سوس - ماسة - درعة1237607جبال مصطفى2130404040253

سوس - ماسة - درعة1238787وعدید غدیر2140404040260

سوس - ماسة - درعة1265091جمال شعطیط2150404040336

سوس - ماسة - درعة1156486نجاة الموھیب2160404040339

سوس - ماسة - درعة1116237لیلى الفتاحي2170404040341

سوس - ماسة - درعة1119465امحمد الصھب2180404040343

سوس - ماسة - درعة1116118السعید بالحوس2190404040344

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1121373نعیمة ایت المكي2200404040352

سوس - ماسة - درعة1156878جمال ایت امحند2210404040364

سوس - ماسة - درعة1157014عبد الرازیق الھمھام2220404040366

سوس - ماسة - درعة1235105الھام بوالخرص2230404040370

سوس - ماسة - درعة1307925منیر عبد العالي2240404040376

سوس - ماسة - درعة1268956محمد احساین2250404040377

سوس - ماسة - درعة1267422مصطفى جالل2260404040394

سوس - ماسة - درعة1269209عبد الصمد اركاش2270404040396

سوس - ماسة - درعة1157126خدیجة عال2280404040405

سوس - ماسة - درعة1156923سعاد أسكور2290404040410

سوس - ماسة - درعة1264905احمد بوكتیر2300404040451

سوس - ماسة - درعة1174155محمد بوعدي2310404040452

سوس - ماسة - درعة734995عیسى بومزوغ2320404040453

سوس - ماسة - درعة1266137محمد الكجبوط2330404040454

سوس - ماسة - درعة1121352امنة التفیة2340404040455

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1263366عدنان علي2350404040458

سوس - ماسة - درعة1264192مریم بانو2360404040467

سوس - ماسة - درعة1157007عبد هللا سروجي2370404040483

سوس - ماسة - درعة1157002ابراھیم منار2380404040485

سوس - ماسة - درعة1406687احمد دوبضار2390404040486

سوس - ماسة - درعة1266837عائشة غالص2400404040495

سوس - ماسة - درعة1156941رشید  أوغریس2410404040496

سوس - ماسة - درعة1048130ھشام كراني2420404040502

سوس - ماسة - درعة1238597مسخر محمد2430404040503

سوس - ماسة - درعة1158217یوسف كنان2440404040505

سوس - ماسة - درعة1116295الھام السعداوي2450404040506

سوس - ماسة - درعة1238742ندیوس سعید2460404040509

سوس - ماسة - درعة1268425عبد هللا میران2470404040511

سوس - ماسة - درعة1263341رشید اضار2480404040532

سوس - ماسة - درعة1236601المغاري الحسن2490404040541

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة239334الحسین ابنا2500404090002

سوس - ماسة - درعة206617عبد اللطیف رزقي2510404090009

سوس - ماسة - درعة238987كمغال عادل2520404090014

سوس - ماسة - درعة737731اكوراري احمد2530404090023

سوس - ماسة - درعة1267943منیر العموري2540405040037

سوس - ماسة - درعة1179269أمال األشكر2550405040055

سوس - ماسة - درعة1307677الحسین لحكاك2560405040087

سوس - ماسة - درعة1179271لالفاطمة لشكر2570405040089

سوس - ماسة - درعة1046685شفیق أرجدال2580405040094

سوس - ماسة - درعة89804محمد بلكوت2590405040098

سوس - ماسة - درعة1306214حفیظة بوفوس2600405040100

سوس - ماسة - درعة1306409مریم شاغو2610405040101

سوس - ماسة - درعة64544محمد صاحب2620405040107

سوس - ماسة - درعة1116364ملیكة بنكوكو2630405040108

سوس - ماسة - درعة1233951حمید ادراوي2640405040112

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1176023آمنة العمراني2650405040113

سوس - ماسة - درعة55976الحسن أموت2660405040114

سوس - ماسة - درعة1116360ابراھیم امجوضن2670405040115

سوس - ماسة - درعة60851عبد السالم ابوالجوف2680405040117

سوس - ماسة - درعة1121503فاطمة اشاوي2690405040118

سوس - ماسة - درعة1046037عبد الرحمان بوالعجین2700405040119

سوس - ماسة - درعة58567عبدهللا وزركن2710405040121

سوس - ماسة - درعة1157364عبد المالك  الدیوان2720405040124

سوس - ماسة - درعة1265167عزیز شاوف2730405040127

سوس - ماسة - درعة1264498محمد بن األشكر2740405040133

سوس - ماسة - درعة1173866محمد ابدرار2750405040135

سوس - ماسة - درعة1157269ملیكة الوافي2760405040140

سوس - ماسة - درعة1263826حنان عمریش2770405040143

سوس - ماسة - درعة1121500مینة إد جامع2780405040144

سوس - ماسة - درعة174616صبري محمد2790405040153

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1306885حنان الخدیري2800405040158

سوس - ماسة - درعة1406293محمد عكاوي2810405040159

سوس - ماسة - درعة1177690مریم ونان2820405040160

سوس - ماسة - درعة1046894لحسن الكھیوي2830405040165

سوس - ماسة - درعة1116343المختار إبزي2840405040166

سوس - ماسة - درعة1116382الحسن الدرقاوي2850405040167

سوس - ماسة - درعة1047123الحسن اداھزلي2860405040171

سوس - ماسة - درعة1264846جمال بھوت2870405040172

سوس - ماسة - درعة1116389نجاة بحمان2880405040173

سوس - ماسة - درعة1263581مصطفى ایت افقیر2890405040174

سوس - ماسة - درعة1238278مصطفى مھدان2900405040175

سوس - ماسة - درعة1307458محمد اجمك2910405040176

سوس - ماسة - درعة1306165أحمد بوعشرى2920405040179

سوس - ماسة - درعة1307195نادیة الفیتاس2930405040180

سوس - ماسة - درعة1116416كریمة إدبیھي2940405040181

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1176361السعدیة الزبا2950405040182

سوس - ماسة - درعة743477عبدالرحمان جودت2960405040183

سوس - ماسة - درعة1269650فطیمة تكنزا2970405040184

سوس - ماسة - درعة1264008ابراھیم أزكور2980405040192

سوس - ماسة - درعة1264326الحسن بلھشطار2990405040194

سوس - ماسة - درعة1267116محمد حواز3000405040199

سوس - ماسة - درعة1264957غریب بونیة3010405040206

سوس - ماسة - درعة1052306السعدیة النیوري3020405040210

سوس - ماسة - درعة165583االشكري عبدهللا3030405090001

سوس - ماسة - درعة694980احمد مرشان3040405090006

سوس - ماسة - درعة236417عبد هللا بحمن3050405090007

سوس - ماسة - درعة1121120الحسین أكناو3060406040041

سوس - ماسة - درعة1305725عمر الحیان3070406040055

سوس - ماسة - درعة1116130عبد المجید اكریھیم3080406040061

سوس - ماسة - درعة1174318فؤاد بونجوم3090406040062

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1181013یامنة حاتم3100406040063

سوس - ماسة - درعة1267334عبد الرحمان اغالسن3110406040066

سوس - ماسة - درعة1121431ابراھیم بوتكجوت3120406040101

سوس - ماسة - درعة1121447الحسن أمزیل3130406040103

سوس - ماسة - درعة1046992محمد القاضي3140406040106

سوس - ماسة - درعة1157240الحسین ابزي3150406040107

سوس - ماسة - درعة1157248محمد اشار3160406040108

سوس - ماسة - درعة1176034محمد العباسي3170406040114

سوس - ماسة - درعة1157347الحسین بوالصابون3180406040119

سوس - ماسة - درعة1157368رقیة اغوس3190406040123

سوس - ماسة - درعة1157442الحسین ھیت3200406040135

سوس - ماسة - درعة1178619محمد اوفقیر3210406040138

سوس - ماسة - درعة1175196محمد بن داوود3220406040141

سوس - ماسة - درعة1234858سعید بن بیھ3230406040157

سوس - ماسة - درعة1268933محمد افارس3240406040167

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1263198عبد السالم عبدان3250406040170

سوس - ماسة - درعة1263606ابراھیم اجدیك3260406040171

سوس - ماسة - درعة1269678الناجم تیبو3270406040173

سوس - ماسة - درعة1264811السعدیة بكون3280406040174

سوس - ماسة - درعة1266377محمد المراح3290406040178

سوس - ماسة - درعة1267312عمر إدافقیر3300406040181

سوس - ماسة - درعة1306101سعید بنصالح3310406040185

سوس - ماسة - درعة1307931نوال موقت3320406040187

سوس - ماسة - درعة1407221عبد الحق لكروا3330406040195

سوس - ماسة - درعة1269870محمد زعبون3340406040202

سوس - ماسة - درعة1176857حمید السموأل3350406040207

سوس - ماسة - درعة1406390جمال باحو3360406040212

سوس - ماسة - درعة1267188اسماء حكى3370406040216

سوس - ماسة - درعة678568محمد بومھى3380406090001

سوس - ماسة - درعة236504ابراھیم الیسمین3390406090003

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة690501الحسین المحجوبي3400406090006

سوس - ماسة - درعة1117317حریة ایت تاكنوین3410407040093

سوس - ماسة - درعة1157968مبارك زكي3420407040108

سوس - ماسة - درعة1173068امال بنبابى3430407040121

سوس - ماسة - درعة1174453 عبد الصادق العثماني3440407040124

سوس - ماسة - درعة1175661الحكیم عادل3450407040132

سوس - ماسة - درعة1176472ایمان كیزاوي3460407040134

سوس - ماسة - درعة1178520مھتدي عبدالسالم3470407040142

سوس - ماسة - درعة1234469 محمد اسكیوال3480407040159

سوس - ماسة - درعة1234641جمال بھاعلي3490407040162

سوس - ماسة - درعة1235267حسن بوخنشوش3500407040165

سوس - ماسة - درعة1236891الحسن التاقي3510407040170

سوس - ماسة - درعة1237632 عبد هللا جمالوي3520407040173

سوس - ماسة - درعة1238007یوسف لشخم3530407040178

سوس - ماسة - درعة1238195 راضیة الغاشي3540407040180

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1239178وفاء غریب3550407040184

سوس - ماسة - درعة1239636عبد الرحیم طریق3560407040187

سوس - ماسة - درعة1264099 محمد بادو3570407040192

سوس - ماسة - درعة1265603ھشام العموري3580407040199

سوس - ماسة - درعة1265655 نادیة العسریبي3590407040200

سوس - ماسة - درعة1265844فؤاد الفزني3600407040201

سوس - ماسة - درعة1266166عبد الصادق الخامسي3610407040202

سوس - ماسة - درعة1268565 عبد الغني مساعف3620407040207

سوس - ماسة - درعة1269070 حسي اتصرنت3630407040210

سوس - ماسة - درعة1269074 الزھرة ایشو3640407040211

سوس - ماسة - درعة1269597محمد السباعي3650407040213

سوس - ماسة - درعة1270031حنان زھایر3660407040215

سوس - ماسة - درعة1308581 عبد الوھاب زاھید3670407040223

سوس - ماسة - درعة1404790عبد الصمد حنین3680407040229

سوس - ماسة - درعة1405747محمد شكرو3690407040232

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1405828محمد ایدعلى3700407040237

سوس - ماسة - درعة1406579جھاد بوغلیظ3710407040242

سوس - ماسة - درعة1406777لحسن الحندق3720407040243

سوس - ماسة - درعة1407447فوزیة اورحوي3730407040249

سوس - ماسة - درعة111201احمد اشھوض3740407090001

سوس - ماسة - درعة177026عالل الخیاطي3750407090002

سوس - ماسة - درعة177091محمد اجخوخ3760407090003

سوس - ماسة - درعة203607الحسین قیال3770407090004

سوس - ماسة - درعة334538عبد الغاني اوزال3780407090007

سوس - ماسة - درعة691800لحسن ایت ایدار3790407090013

سوس - ماسة - درعة1174809فاتحي مصطفى3800408040001

سوس - ماسة - درعة1267358املوي رشید3810408040002

سوس - ماسة - درعة216890علي موجان3820408040014

سوس - ماسة - درعة1122366المدیوني حمو3830408040026

سوس - ماسة - درعة1050430اعدادوش محمد3840408040030

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1122328محمد حسناوي3850408040031

سوس - ماسة - درعة1179912إسفوال محمد3860408040032

سوس - ماسة - درعة1234534ایوبي جمال3870408040048

سوس - ماسة - درعة1306143بن عزیز سفیان3880408040051

سوس - ماسة - درعة740389رفقي عبد العزیز3890408040052

سوس - ماسة - درعة1158047لحسن جبور3900408040054

سوس - ماسة - درعة1158828نور الدین ازرور3910408040055

سوس - ماسة - درعة1049940موالي إسماعیل العمراني3920408040057

سوس - ماسة - درعة1122341عبد العزیز بسالم3930408040066

سوس - ماسة - درعة1122332أكنوش محمد3940408040085

سوس - ماسة - درعة1174401بوطھیر فاطمة3950408040086

سوس - ماسة - درعة1180030أعقا فاطمة3960408040089

سوس - ماسة - درعة1306361  بوزیان صباح3970408040100

سوس - ماسة - درعة1050173دادسي السید علي3980408040101

سوس - ماسة - درعة1267078حمید حمودو3990408040107

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1268829السعید أوعلي4000408040108

سوس - ماسة - درعة1264133بھرا عزیز4010408040111

سوس - ماسة - درعة1399241عرباوي بدر4020408040117

سوس - ماسة - درعة1117315بلقاسم ملیكة4030408040121

سوس - ماسة - درعة176911نواري لحسن4040408040130

سوس - ماسة - درعة1237490ابلوح حمو4050408040139

سوس - ماسة - درعة1178720قدار  المصطفى4060408040145

سوس - ماسة - درعة1173104أ یت  خویا   ابراھیم4070408040146

سوس - ماسة - درعة1269060اتیشات محمد4080408040149

سوس - ماسة - درعة1118024عائشة لفروجي4090408040150

سوس - ماسة - درعة1239861زیتوني عبد السالم4100408040151

سوس - ماسة - درعة1049778اسماعیل لفدیلي4110408040152

سوس - ماسة - درعة1234326امسرد مصطفى4120408040155

سوس - ماسة - درعة1234691البقال عبد الكبیر4130408040156

سوس - ماسة - درعة1234856بن عزة عبد الرحمان4140408040158

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1239688الحسین الطویل4150408040159

سوس - ماسة - درعة1234123ایت خویا محمد4160408040161

سوس - ماسة - درعة1233974مونیا اكضیض4170408040162

سوس - ماسة - درعة1158059مستعین علي4180408040166

سوس - ماسة - درعة1173557نورالدین شفیق4190408040167

سوس - ماسة - درعة1265597األمغاري یوسف4200408040168

سوس - ماسة - درعة1264845بوھوت حنان4210408040170

سوس - ماسة - درعة1179432ثریا ماكودي4220408040178

سوس - ماسة - درعة1180062أزاید احمد4230408040181

سوس - ماسة - درعة1179980عمري عادل4240408040182

سوس - ماسة - درعة1236608المبارك یوسف4250408040184

سوس - ماسة - درعة1122342سكو محمد4260408040189

سوس - ماسة - درعة1122338امزیل المصطفى4270408040190

سوس - ماسة - درعة1158103ورشان محمد4280408040194

سوس - ماسة - درعة1050109اماي یوسف4290408040195

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1158375امال یاسین4300408040196

سوس - ماسة - درعة216811بزین حمید4310408040200

سوس - ماسة - درعة746940لحسن ملحو4320408040202

سوس - ماسة - درعة1406825مولود المنصوري4330408040203

سوس - ماسة - درعة1407100عبدالسالم ایدار4340408040204

سوس - ماسة - درعة1173199حسن ایت الطالب4350408040209

سوس - ماسة - درعة1308335عبد الصمد صادق4360408040211

سوس - ماسة - درعة55052الغنمي السعید4370408040217

سوس - ماسة - درعة1176287لحسن الكرماوي4380408040218

سوس - ماسة - درعة334651ع العزیز عاللي4390408040219

سوس - ماسة - درعة1178736الصغروشني قیو4400408040225

سوس - ماسة - درعة1234595العزماني حنان4410408040226

سوس - ماسة - درعة317545عبد العزیز المھداوي4420408040228

سوس - ماسة - درعة1158032نایت با الحسین4430408040229

سوس - ماسة - درعة1049272زنو احماد4440408040230

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان
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الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1406500بوعبد نزیھ4450408040232

سوس - ماسة - درعة1235456حمید بریبري4460408040237

سوس - ماسة - درعة1158082محمد مفتاحي4470408040238

سوس - ماسة - درعة1050050الحسني موالي  الحسن4480408040243

سوس - ماسة - درعة1175221بنعبو عبد اللطیف4490408040244

سوس - ماسة - درعة1158080صطاف محمد4500408040245

سوس - ماسة - درعة1122925والطالب یوسف4510408040248

سوس - ماسة - درعة1122359ایت حدو رقیة4520408040250

سوس - ماسة - درعة1237445احمیمي رشید4530408040251

سوس - ماسة - درعة1158652والطالب عبد السالم4540408040256

سوس - ماسة - درعة1234354أمورغ م المصطفى4550408040257

سوس - ماسة - درعة1122370یحیاوي لحسن4560408040258

سوس - ماسة - درعة1158056اخیي جمال4570408040259

سوس - ماسة - درعة1158016ادریس فائق4580408040260

سوس - ماسة - درعة1158079اخرطون محمد4590408040262

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 121 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1234248علمي رشید4600408040264

سوس - ماسة - درعة1173077سعیدة بنعاوي4610408040268

سوس - ماسة - درعة1237585یونس اسفولة4620408040279

سوس - ماسة - درعة1264928بولمان ادریس4630408040282

سوس - ماسة - درعة1267530قبوري عزیز4640408040289

سوس - ماسة - درعة1234610بعبو مبارك4650408040294

سوس - ماسة - درعة692005واعدي لحسن4660408090003

سوس - ماسة - درعة208225فولكي موحى4670408090009

سوس - ماسة - درعة58440محمد اعدجو4680409040003

سوس - ماسة - درعة59258محمد العثماني4690409040012

سوس - ماسة - درعة1050101محمد بوعرفاوي4700409040050

سوس - ماسة - درعة1172934ابراھیم باحدو4710409040078

سوس - ماسة - درعة1173335الحو براحة4720409040080

سوس - ماسة - درعة1238766محمد عمري4730409040116

سوس - ماسة - درعة1239754محمد علي زاھید4740409040122

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 122 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة129717لحسن الجنان4750409090006

سوس - ماسة - درعة665470محمد ایت سي عال4760409090008

سوس - ماسة - درعة238681محمد الحمزاوي4770409090010

سوس - ماسة - درعة238819موالي البشیر بانار4780409090013

دكالة - عبدة1306547الضروبي سومیة11101040056

دكالة - عبدة1117054العربي الجاحظ21101040058

دكالة - عبدة1265859الكادي جمیلة31101040065

دكالة - عبدة1120662المصطفى دزاز41101040076

دكالة - عبدة1236391امحمد القاضي51101040095

دكالة - عبدة1264299بالعراكة سناء61101040106

دكالة - عبدة1234892بندریس خالد71101040116

دكالة - عبدة1239747جلیلة ھیام زادني81101040146

دكالة - عبدة1122211حفیظة الصبار91101040164

دكالة - عبدة1237356خالد ھرباز101101040184

دكالة - عبدة1157786خنشار رشید111101040201

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 123 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1157833ربیعة لمتربي121101040206

دكالة - عبدة1046850رشید اخیاط131101040208

دكالة - عبدة59331رشید راجي141101040210

دكالة - عبدة1267187رشیدة ھزي151101040215

دكالة - عبدة1174367رضوان بوسالمة161101040216

دكالة - عبدة1045944رضوان ھندالي171101040217

دكالة - عبدة1117091زبیدة البركوي181101040222

دكالة - عبدة1117016سحناني رضوان191101040233

دكالة - عبدة1236275سعاد الھاني201101040234

دكالة - عبدة1156015سكیب جواد211101040245

دكالة - عبدة1113945سمیة بخالي221101040248

دكالة - عبدة1267618سمیحة كتنكة231101040249

دكالة - عبدة1266106سمیرة الكافي241101040250

دكالة - عبدة1307067سھام الركیك251101040251

دكالة - عبدة1306940سھام المنصوري261101040252

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 124 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1266948سھام حدومي271101040254

دكالة - عبدة1118874سھام فضیلي281101040255

دكالة - عبدة1237898سومیة خویلي291101040256

دكالة - عبدة1268185شفیقة مجیدي301101040258

دكالة - عبدة1269052عادل اوصالح311101040266

دكالة - عبدة1174075عادل بلعباس321101040267

دكالة - عبدة1122080عادیل ھراس331101040268

دكالة - عبدة1263960عاطفي عثمان341101040269

دكالة - عبدة1157733عبد الكریم میارة351101040277

دكالة - عبدة1264218عبد المجید بركاوي361101040283

دكالة - عبدة64130عبد النعیم الحداد371101040285

دكالة - عبدة1157788عبدالعزیز اختار381101040291

دكالة - عبدة1122055عبدالمجید المعلم391101040302

دكالة - عبدة1235330عماد بودینة401101040313

دكالة - عبدة1117170فاطمة الزھراء نحاس411101040318

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 125 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1307215كصاب نوال421101040344

دكالة - عبدة1235449ابراكین ماجدة431101040504

دكالة - عبدة1239428حفیظة سرفي441102040020

دكالة - عبدة1269206أحمد رضوان451102040027

دكالة - عبدة1238521جواد مراد461102040028

دكالة - عبدة1305577عزالدین عفوس471102040036

دكالة - عبدة1268195عبد الصمد مختوم481102040054

دكالة - عبدة1157769وفاء إخبي491102040064

دكالة - عبدة1269968بشرى   زروالي501102040071

دكالة - عبدة1268634ناضري حلیمة511102040076

دكالة - عبدة1266924ھاشیم عبد هللا521102040086

دكالة - عبدة1048642محمد سلزار531102040088

دكالة - عبدة1267805عبد الصمد لعروي541102040091

دكالة - عبدة749718عبد العزیز برقوق551102040097

دكالة - عبدة1235326ربیع بوندوق561102040098

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 126 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1308647زھیر حسناء571102040099

دكالة - عبدة1307969ھشام منیر581102040105

دكالة - عبدة1117095الحسن بوھدلة591102040106

دكالة - عبدة1121939العربي جرماني601102040107

دكالة - عبدة1121954عبد الغاني الروكي611102040111

دكالة - عبدة1237597فتیحة إزوق621102040114

دكالة - عبدة1175833عبد العزیز أیت حجوب631102040116

دكالة - عبدة1239643یوسف طیاني641102040121

دكالة - عبدة1158311عبد المجید   خروبي651102040123

دكالة - عبدة1238977حسن المودن661102040126

دكالة - عبدة1263467ایت عبد العالي عزیزة671102040130

دكالة - عبدة1305669ماریةأیت الصبان681102040131

دكالة - عبدة1268692ناعوم رفیقة691102040133

دكالة - عبدة1153994أسماء أعوام701102040135

دكالة - عبدة1237706سناء جھاللي711102040136

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 127 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1307977عماد مساعد721102040145

دكالة - عبدة1307393حمدي كلثوم731102040152

دكالة - عبدة1265705سناء البحار741102040153

دكالة - عبدة1118742زینب العتباني751102040154

دكالة - عبدة1266967سفیان حایدي761102040155

دكالة - عبدة1266398محمد الودیر771102040157

دكالة - عبدة1120678امال كصیر781102040158

دكالة - عبدة1305900بھیش عبد اللطیف791102040162

دكالة - عبدة60930حمید الغالمي801102040163

دكالة - عبدة1268231حكیمة منصور811102040164

دكالة - عبدة1265819محمد الفقیر821102040260

دكالة - عبدة1122101عبد الرزاق عاش831102040277

دكالة - عبدة1265283سمیحة الشو یخ841102040279

دكالة - عبدة1153754المنصورى حیاة851102040287

دكالة - عبدة1265004بوسماحة سعیدة861102040294

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 128 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1113727میلود قربال871102040361

دكالة - عبدة1266784محمد فیري881102040366

دكالة - عبدة1154023سومیة رفیق891102040378

دكالة - عبدة60349الطاھر رامي901102040390

دكالة - عبدة1266435محمد بالرائي911102040403

دكالة - عبدة1268651رشید نعیم921102040428

دكالة - عبدة1049416عبد الھادي الجواد931103040036

دكالة - عبدة739392الحسین كحیل941103040037

دكالة - عبدة61054خدوج شقیري951103040038

دكالة - عبدة1239221سناء روحي961103040043

دكالة - عبدة1407385حنان النخیلي971103040047

دكالة - عبدة664775ع.الرزاق حمید981103040048

دكالة - عبدة1307186سناء الفتوك991103040049

دكالة - عبدة1308494ندا التالوي1001103040050

دكالة - عبدة1307898زكریاء مزیان1011103040051

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 129 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1306635نادیة العروصي1021103040053

دكالة - عبدة1120695رافیق ابن النایم1031103040056

دكالة - عبدة60700إلھام سایحي1041103040063

دكالة - عبدة55694ع.السالم بناعوم1051103040065

دكالة - عبدة205414نورالدین بن الطبیب1061103040075

دكالة - عبدة887551ثریا لبنین1071103040088

دكالة - عبدة236754ع.الرحیم النفراوي1081103040110

دكالة - عبدة978463جلیلة القرافي1091103040130

دكالة - عبدة205950محمد صالح كوار1101103040148

دكالة - عبدة213544ھالل الدروري1111103040152

دكالة - عبدة955544نعیمة لھمیل1121103040155

دكالة - عبدة238874عبد القادر أودین1131103040165

دكالة - عبدة338749نورالدین تادیست1141103040170

دكالة - عبدة270598نورالدین محب1151103040171

دكالة - عبدة956986عائشة لعفاوي1161103040173

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 130 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة163995عبد العزیز احسینة1171103040194

دكالة - عبدة1305982فاطمة بلفارسي1181103040196

دكالة - عبدة1307514زینوبة الجباري1191103040198

دكالة - عبدة1305895رجاء باحاج1201103040199

دكالة - عبدة1305933نبیل بركات1211103040200

دكالة - عبدة1306383نوال شھبان1221103040201

دكالة - عبدة1269539رشیدة اسحیمي1231103040205

دكالة - عبدة1265642فرح االرضاوي1241103040206

دكالة - عبدة1266260رشیدة المنصوري1251103040208

دكالة - عبدة1269740لطیفة الترحي1261103040209

دكالة - عبدة1266612عالل السحیمي1271103040210

دكالة - عبدة1265204مریم  شوقي1281103040211

دكالة - عبدة1265248ثوریة  الشرقي1291103040212

دكالة - عبدة1268299خدیجة المشیشي1301103040214

دكالة - عبدة1269791نادیة تواب1311103040215

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1266458شامة الیاجیزي1321103040216

دكالة - عبدة1269388صفاء سیف اإلسالم1331103040217

دكالة - عبدة1269520لیلى السرداحي1341103040218

دكالة - عبدة1266178صباح الخیاطي1351103040219

دكالة - عبدة1264489لیلى بنكارة1361103040221

دكالة - عبدة1267810أمال لعسري1371103040222

دكالة - عبدة1265165نعیمة  شنتاف1381103040223

دكالة - عبدة1269852اخالص یاقین1391103040224

دكالة - عبدة1264061كلثوم باعمي1401103040225

دكالة - عبدة1267892كوثر لحمیمصي1411103040226

دكالة - عبدة1269482خدیجة اصبي1421103040229

دكالة - عبدة1307970كلثوم منیري1431103040233

دكالة - عبدة1269304سمیرة ساعف1441103040234

دكالة - عبدة1269501حنان السكساوي1451103040235

دكالة - عبدة1237047نورة الفتوك1461103040243

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1238384عادل مستاوي1471103040337

دكالة - عبدة1156020عطیقة حزینة1481103040340

دكالة - عبدة1156019فاطمةالزھراء بریكو1491103040341

دكالة - عبدة1176473سمیرة  الكیزاوي1501103040346

دكالة - عبدة1178313عزالدین الخصالي1511103040347

دكالة - عبدة1156006نادیة الناجي1521103040348

دكالة - عبدة1265384زھیر الدباج1531103040353

دكالة - عبدة1172837سعاد عشابي1541103040356

دكالة - عبدة1175382كمال داني1551103040357

دكالة - عبدة1155976ابتسام  مورادي1561103040359

دكالة - عبدة1236414ربیع القرابي1571103040360

دكالة - عبدة1120847موالي یوسف عبد ربھ1581103040364

دكالة - عبدة1155956نبیل الكافي1591103040365

دكالة - عبدة1179425عبدالحمید ماجري1601103040366

دكالة - عبدة1155949الزرزور نجاح1611103040369

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1179686لطیفة الصایل1621103040370

دكالة - عبدة1174241ھالل بن كمار1631103040375

دكالة - عبدة1173704أسماء الناكظ1641103040378

دكالة - عبدة1175368وفاء الدھري1651103040383

دكالة - عبدة1120792بشرى لكرو1661103040385

دكالة - عبدة1120791مریم لقبیبي1671103040387

دكالة - عبدة1120786عمر لمصوب1681103040388

دكالة - عبدة1120775نبیل حضري1691103040392

دكالة - عبدة1155906اجناتي عثمان1701103040394

دكالة - عبدة1120757بناني ھشام1711103040398

دكالة - عبدة1120733سناء الكبوري1721103040409

دكالة - عبدة1052735رضوان بنزعزاع1731103040423

دكالة - عبدة1052619عبد هللا عطراوي1741103040424

دكالة - عبدة1052182عبد ا لحق كواي1751103040429

دكالة - عبدة1052728حنان الدوكیر1761103040434

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1052668حبیبة  بشار1771103040461

دكالة - عبدة1155835الصدیق مرشید1781103040463

دكالة - عبدة659582رشید سولي1791103090006

دكالة - عبدة1269005شیماء أولمیر1801104040012

دكالة - عبدة1235524نزھة شكیر1811104040016

دكالة - عبدة1306755الكطري ھنیة1821104040021

دكالة - عبدة1180143السباع خالد1831104040023

دكالة - عبدة1406941عز الدین اللطیفي1841104040024

دكالة - عبدة1268084عزالدین لطفي1851104040030

دكالة - عبدة1238163لباركي خدیجة1861104040043

دكالة - عبدة1236189ھشام الغمري1871104040107

دكالة - عبدة1267963یاسمینة  العواد1881104040108

دكالة - عبدة1406523بوظایعة الھام1891104040117

دكالة - عبدة1236612المقدم  حنان1901104040122

دكالة - عبدة1045876مصطفى دمران1911104040123

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1308033وفاء نوال1921104040133

دكالة - عبدة239001الخیاتي حسن1931104090001

تازة - الحسیمة - تاونات1266301المستاري الشریفة11501040001

تازة - الحسیمة - تاونات1123596عبد الرزاق أشان21501040103

تازة - الحسیمة - تاونات1049312العناب عبد هللا31501040106

تازة - الحسیمة - تاونات1306238مریم بوھیدور41501040109

تازة - الحسیمة - تاونات240255بوفرة  عبد الجبار51501040113

تازة - الحسیمة - تاونات1268106معقول عبد الحمید61501040114

تازة - الحسیمة - تاونات1053301عثمان دروزي71501040128

تازة - الحسیمة - تاونات1159317حكیمة السمراد81501040146

تازة - الحسیمة - تاونات56603الحجاجي عامر91501040151

تازة - الحسیمة - تاونات54803امقران ادریس101501040155

تازة - الحسیمة - تاونات1266741فرطوط االدریسیة111501040156

تازة - الحسیمة - تاونات1236730كریمة الیعكوبي121501040160

تازة - الحسیمة - تاونات1173799محمد المروني131501040163

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات1269928نبیل زریق141501040167

تازة - الحسیمة - تاونات1234949ھند بن كیران151501040174

تازة - الحسیمة - تاونات1049499محمد وجاط161501040195

تازة - الحسیمة - تاونات1123585السبیسي نور الدین171501040196

تازة - الحسیمة - تاونات1268241رشید معوش181501040206

تازة - الحسیمة - تاونات1046384السواسي مسیر191501040211

تازة - الحسیمة - تاونات1159257حمري لطیفة201501040215

تازة - الحسیمة - تاونات1269613فاطمة سجاع211501040222

تازة - الحسیمة - تاونات1306616ملیكة العمیري221501040223

تازة - الحسیمة - تاونات1266533الراجي رشیدة231501040266

تازة - الحسیمة - تاونات1175989الشواي محمد241501040303

تازة - الحسیمة - تاونات1048017محمد فنكور251501040304

تازة - الحسیمة - تاونات57323مقدوف عبد هللا261501040311

تازة - الحسیمة - تاونات746336حملیل بلقاسم271501040312

تازة - الحسیمة - تاونات956260مبروكة قیوع281501040320

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات1269965مصطفى زریق291501040329

تازة - الحسیمة - تاونات1159222خالید العزوزي301501040331

تازة - الحسیمة - تاونات1236160الفاللي ابتسام311501040332

تازة - الحسیمة - تاونات1234785كریم بلغیتي321501040335

تازة - الحسیمة - تاونات58772عمرو دراوي331501040336

تازة - الحسیمة - تاونات1306457الشواي مونیة341501040337

تازة - الحسیمة - تاونات57405رشید ساسي351501040355

تازة - الحسیمة - تاونات1046826الدلبوحة محمد361501040363

تازة - الحسیمة - تاونات1159219عبد الفتاح الھالوي371501040373

تازة - الحسیمة - تاونات1235939قاسم العالم381501040387

تازة - الحسیمة - تاونات1238491حسن میرة391501040388

تازة - الحسیمة - تاونات1053097روشحي حكیم401501040394

تازة - الحسیمة - تاونات1159330فیاللي نعیمة411501040395

تازة - الحسیمة - تاونات1407068حماني عمر421501040399

تازة - الحسیمة - تاونات1235336فاطمة بورمطان431501040401

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات1236421زكیة الكیس441501040475

تازة - الحسیمة - تاونات1158430محمد بیلول451502040001

تازة - الحسیمة - تاونات1239727محمد یحیاوي461502040010

تازة - الحسیمة - تاونات1405674حنان سعدیوي471502040022

تازة - الحسیمة - تاونات1048729ھشام سلیمان481502040023

تازة - الحسیمة - تاونات1122617رفیقة لمقدم491502040028

تازة - الحسیمة - تاونات659215سعید كندوز501502040062

تازة - الحسیمة - تاونات1154243محمد الجوني511502040078

تازة - الحسیمة - تاونات1158484ورید المساوي521502040086

تازة - الحسیمة - تاونات1235941أحمد العالوي531502040105

تازة - الحسیمة - تاونات1173416نجاح بوشیوع541502040112

تازة - الحسیمة - تاونات1269826شا كر واعلي551502040216

تازة - الحسیمة - تاونات1307888یونس مسكین561503040033

تازة - الحسیمة - تاونات1179486مسكین یاسین571503040034

تازة - الحسیمة - تاونات1154278رضوان بالل581503040039

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات89373عزیز العساوي591503040131

تازة - الحسیمة - تاونات1044119الشرقاوي لعویني601503040133

تازة - الحسیمة - تاونات1174166كریم بلمقدم611503040137

تازة - الحسیمة - تاونات58047محمد خراطة621503040154

تازة - الحسیمة - تاونات1263184نبیل أعراب631503040195

تازة - الحسیمة - تاونات1307894یوسف مصطفى641503040246

تازة - الحسیمة - تاونات1048759عبدالصمد الدحماني651503040253

تازة - الحسیمة - تاونات1237260فؤاد حجوجي661503040259

تازة - الحسیمة - تاونات1306918المبشور لبنى671503040267

تازة - الحسیمة - تاونات1114171حلیمة النویكد681503040269

تازة - الحسیمة - تاونات1048192سعید نشیط691503040272

تازة - الحسیمة - تاونات1265028بوطیب لمیاء701503040279

تازة - الحسیمة - تاونات1119248العمراني رشیدة711503040285

تازة - الحسیمة - تاونات1239351ھشام الصماقي721503040286

تازة - الحسیمة - تاونات1263249عابید فاطمة731503040289

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات1053268جواد الیحیاوي741503040308

تازة - الحسیمة - تاونات1308324رضوان صبار751503040315

تازة - الحسیمة - تاونات1119250عادل اسیتي761503040421

تازة - الحسیمة - تاونات1154275لمیاء   الكرناني771503040461

تازة - الحسیمة - تاونات1405860لبزیوي سمیرة781503040467

تازة - الحسیمة - تاونات1307901سعاد مزیوا791503040469

تازة - الحسیمة - تاونات1114511عز الدین بنحمي801503040472

تازة - الحسیمة - تاونات1238214الخالدي مریم811503040476

تازة - الحسیمة - تاونات1401463البلغیتي عبد اللطیف821503040478

تازة - الحسیمة - تاونات1308096لوبنة وردیغي831503040490

تازة - الحسیمة - تاونات1266135مریم القاسمي841503040491

تازة - الحسیمة - تاونات1180109حنان    رمضاني851503040494

تازة - الحسیمة - تاونات1119502دیكي كریمة861503040495

تازة - الحسیمة - تاونات1407013زینب الفیاللي871503040502

تازة - الحسیمة - تاونات1405852المودني عبد الرؤوف881503040505

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 141 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات1406731حنان العطاري891503040506

تازة - الحسیمة - تاونات1175628لبنى القدوري901503040518

تازة - الحسیمة - تاونات1235860محمد الداودي911503040519

تازة - الحسیمة - تاونات1119297أسماء قاسمي921503040524

تازة - الحسیمة - تاونات1049512لحسن السبتي931503040526

تازة - الحسیمة - تاونات1404690فاطمة الزھراء الحایل941503040528

تازة - الحسیمة - تاونات1306489محمد   ذاكر951503040529

تازة - الحسیمة - تاونات1406848المرابطي رجاء961503040530

تازة - الحسیمة - تاونات853619ملیكة بوھراوى971503040544

تازة - الحسیمة - تاونات1114398أحمد بنعثمان981503040552

تازة - الحسیمة - تاونات1306769الكرواني امینة991503040558

تازة - الحسیمة - تاونات861454فاطمة الطوسة1001503040564

تازة - الحسیمة - تاونات1048185خدبجة بلغمي1011503040573

تازة - الحسیمة - تاونات1269479فوزیة سبیع1021504040005

تازة - الحسیمة - تاونات1407461أمال الراشدیة1031504040008

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات1154522یتریب بنعزیز1041504040015

تازة - الحسیمة - تاونات745300عبد القادر بحیحو1051504040020

تازة - الحسیمة - تاونات1053285عیاد لمعلم1061504040023

تازة - الحسیمة - تاونات91720أحمد السلیماني1071504040029

تازة - الحسیمة - تاونات173056مصطفى امكرود1081504040040

تازة - الحسیمة - تاونات1266453مجیدة الیعكوبي1091504040043

تازة - الحسیمة - تاونات58460المصطفى العمراوي1101504040046

تازة - الحسیمة - تاونات1263445مامة أحنین1111504040051

تازة - الحسیمة - تاونات1046892محمد بن حدو1121504040053

تازة - الحسیمة - تاونات1123597حنان مصدق1131504040060

تازة - الحسیمة - تاونات1308102یاسر أوعسو1141504040061

تازة - الحسیمة - تاونات1123609محمد امحرار1151504040063

تازة - الحسیمة - تاونات241133عبد السالم النوحي1161504040066

تازة - الحسیمة - تاونات1307823یونس ماموني1171504040072

تازة - الحسیمة - تاونات42 72 130عادل كونان1181504040082

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 143 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات15 83 126بشرى مھدي1191504040084

تازة - الحسیمة - تاونات59 27 105عبد الحق بزكور1201504040089

تازة - الحسیمة - تاونات56964عمر المراني1211504040095

تازة - الحسیمة - تاونات69 42 117مراد بوكالح1221504040099

تازة - الحسیمة - تاونات56935عزیز الفیاللي1231504040100

تازة - الحسیمة - تاونات1305701خدیجة أقنوش1241504040104

تازة - الحسیمة - تاونات1401432خدیجة كاسمي1251504040113

تازة - الحسیمة - تاونات33 93 115سمیرة یعكوبي1261504040124

تازة - الحسیمة - تاونات1264275فاطمة بكیط1271504040132

تازة - الحسیمة - تاونات1053112لیلى صبحي1281504040151

تازة - الحسیمة - تاونات1123623نبیلة ھمار1291504040152

تازة - الحسیمة - تاونات1122047نجاة یتیمي1301504040154

تازة - الحسیمة - تاونات172548لحبیب بلحسن1311504040158

تازة - الحسیمة - تاونات659510دحمان الشیخ1321504040160

تازة - الحسیمة - تاونات241181محمد الكیحل1331504040161

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات1052195رشیدة أعریب1341504040164

تازة - الحسیمة - تاونات46 94 123رشیدة صغیري1351504040167

تازة - الحسیمة - تاونات65 30 105مینة الوالي1361504040172

تازة - الحسیمة - تاونات1401435كجي رشید1371501090011

تازة - الحسیمة - تاونات1401149العاقل الفقیري1381502090001

تازة - الحسیمة - تاونات241087أحمد الھبیل1391502090003

تازة - الحسیمة - تاونات735049زھور لبزور1401502090006

تازة - الحسیمة - تاونات60163فرید الملكي1411502090007

تازة - الحسیمة - تاونات110967ادریس العابد1421503090001

تازة - الحسیمة - تاونات391455رجواني الملودي1431503090008

تازة - الحسیمة - تاونات237487محمد   العمیري1441503090011

تازة - الحسیمة - تاونات665552احمد جبري1451503090012

تازة - الحسیمة - تاونات689153بوزید اإلدریسي البوزیدي1461503090014

تادلة - أزیالل237083ابراھیم خویا11225040006

تادلة - أزیالل1123030احمد اكوجیل21225040012

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل735020احمد الخیراوي31225040014

تادلة - أزیالل334570احمد خالد41225040021

تادلة - أزیالل1174286الحسین بوللواز51225040044

تادلة - أزیالل1236901المصطفى الزغودي61225040064

تادلة - أزیالل1156313المصطفى الوافي71225040068

تادلة - أزیالل1115746المصطفى لواح81225040074

تادلة - أزیالل58454المصطفى مزدھیر91225040075

تادلة - أزیالل1043603الھام  االطلسي101225040081

تادلة - أزیالل1175664أمال الحالم111225040083

تادلة - أزیالل1156420أمال نقشاوي121225040085

تادلة - أزیالل1158342بشرى سلیوي131225040087

تادلة - أزیالل391767بشرى سندوسي141225040088

تادلة - أزیالل1307793بشرى مذكوري151225040089

تادلة - أزیالل1156410بھیجة الركراكي161225040092

تادلة - أزیالل130407بوزكري ماھیر171225040094

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1156440جیھان العوني181225040096

تادلة - أزیالل740410حدو توزاني191225040098

تادلة - أزیالل334688حسن طاھیر201225040102

تادلة - أزیالل1120988حسناء الوادیح211225040107

تادلة - أزیالل1306624حنان العنبري221225040111

تادلة - أزیالل1266401حنان الوافي231225040112

تادلة - أزیالل1175047حنان عموري241225040113

تادلة - أزیالل56591خدوج الناصیري251225040115

تادلة - أزیالل1306411خدیجة شراع261225040120

تادلة - أزیالل63577دوالیزال عسلوني271225040122

تادلة - أزیالل1118126دونیة لعروسي281225040123

تادلة - أزیالل1179169رشید حموشي291225040126

تادلة - أزیالل1178751رشید سعدان301225040128

تادلة - أزیالل1238106رضوان لمقنطر311225040132

تادلة - أزیالل239912زھرة احباش321225040134

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1239560سمیة الطاھري331225040146

تادلة - أزیالل1267005سمیحة حقاوي341225040148

تادلة - أزیالل1158309سمیرة حمداني351225040149

تادلة - أزیالل1156339سناء عجمي361225040151

تادلة - أزیالل1238284سناء ماھر371225040152

تادلة - أزیالل1236572سھام المازوزي381225040153

تادلة - أزیالل59749صالح قبي391225040161

تادلة - أزیالل1180032طارق وقور401225040167

تادلة - أزیالل64483عبد الصمد غانیم411225040187

تادلة - أزیالل56553عبد القادر فیالل421225040205

تادلة - أزیالل1178597عبد الكریم  وبزو431225040208

تادلة - أزیالل1236447عبد الكریم الخنفوري441225040210

تادلة - أزیالل56845عبد هللا الصابر451225040221

تادلة - أزیالل316461عبد النبي عز461225040229

تادلة - أزیالل1156426عبدالكریم شافعي471225040245

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1263268عزالدین ابوعنان481225040246

تادلة - أزیالل745436عزیز العرنابي491225040247

تادلة - أزیالل1173878عمر اشھبون501225040253

تادلة - أزیالل1178525عمر مقتدر511225040255

تادلة - أزیالل1267544كریمة قدیس521225040273

تادلة - أزیالل1178415لیلى مھان531225040288

تادلة - أزیالل1266281محمد المازیني541225040296

تادلة - أزیالل1180108محمد رؤوف551225040317

تادلة - أزیالل1120925محمد عبادي561225040323

تادلة - أزیالل1174931نادیة ایت العالیة571225040350

تادلة - أزیالل1115897نادیة موساوي581225040353

تادلة - أزیالل1305788نبیلة  عمري591225040355

تادلة - أزیالل1179247نور الدین العزیري601225040368

تادلة - أزیالل1156450نورالدین حافظي611225040369

تادلة - أزیالل1235796نورة دھو621225040371

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 149 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1179903وفاء عینان631225040378

تادلة - أزیالل1308147سعید احسین641226040010

تادلة - أزیالل1401163المصطفى اوقیط651226040012

تادلة - أزیالل1265214حسن الشكري661226040013

تادلة - أزیالل1306797رجاء الحمدانیة671226040014

تادلة - أزیالل746927لحسن حدوش681226040015

تادلة - أزیالل1115781محمد ناصري691226040017

تادلة - أزیالل1269881السعدیة زغلول701226040019

تادلة - أزیالل1156381مینة فكري711226040020

تادلة - أزیالل1308167زینب ولحسن721226040022

تادلة - أزیالل1237217عبد هللا احفیان731226040030

تادلة - أزیالل1307200نبیل فرقاني741226040034

تادلة - أزیالل1306625حفیظة العنبري751226040036

تادلة - أزیالل1269186جبران رامي761226040048

تادلة - أزیالل1404459محمد علوش771226040054

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1237314یونس حماد781226040068

تادلة - أزیالل1234187رشید أیت زیري791226040071

تادلة - أزیالل1268493حسام محب801226040072

تادلة - أزیالل1235141الحسان بولمان811226040084

تادلة - أزیالل1178665وقسوا حسن821226040090

تادلة - أزیالل1269065رشید اوتشدیرت831226040109

تادلة - أزیالل1173108عصام ایت زیري841226040130

تادلة - أزیالل1267812فاطمة الزھراء العسولي851226040137

تادلة - أزیالل1268652نعیم یاسین861226040139

تادلة - أزیالل1268843ونناش سعید871226040149

تادلة - أزیالل1048865ھشام اشتیري881226040159

تادلة - أزیالل1307842نورة مرزاق891226040175

تادلة - أزیالل1158939حدو ھدراج901226040197

تادلة - أزیالل1269752موح تزمویت911226040200

تادلة - أزیالل1265593جواد العلوي921226040203

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1178663اوكمو اللة931226040210

تادلة - أزیالل1267661عبد العزیز خلیل941226040211

تادلة - أزیالل1179899إمغي مصطفى951226040219

تادلة - أزیالل1308185خدیجة امزیان961226040221

تادلة - أزیالل1264916الھام بوالل971226040222

تادلة - أزیالل1404755ھشام الزایدي981226040227

تادلة - أزیالل1239660یونس التجاني991226040230

تادلة - أزیالل1177477موراد لمباركي1001226040233

تادلة - أزیالل1239770عبد اللطیف الزایدي1011226040236

تادلة - أزیالل1174025خالد بشوش1021226040240

تادلة - أزیالل270467محمد ایت الطالب1031226040246

تادلة - أزیالل1266941ھدر فتیحة1041226040249

تادلة - أزیالل1156322نادیة الشاوي1051226040260

تادلة - أزیالل1265923الحداد ھودى1061226040261

تادلة - أزیالل1236412القرقوري فاتحة1071226040264

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1264410محمد بن عمر1081226040267

تادلة - أزیالل1238389نورة ماید1091226040273

تادلة - أزیالل1263758المصطفى امنزو1101226040276

تادلة - أزیالل1307774توریة لوطفي1111226040278

تادلة - أزیالل1177670ادریس نعسكالن1121226040289

تادلة - أزیالل1175934آمال دیحان1131226040290

تادلة - أزیالل1047171جمال لطفي1141226040298

تادلة - أزیالل1305950بصیر صالح الدین1151226040301

تادلة - أزیالل1266765ھشام فنغال1161226040304

تادلة - أزیالل1237701اسماء الجمیلي1171226040305

تادلة - أزیالل1263180عبد الرحیم أعراب1181226040311

تادلة - أزیالل1179552موحى عبد الحمید1191226040313

تادلة - أزیالل1115844مریمة ایت بوعبید1201226040316

تادلة - أزیالل740359ایدیري احماد1211226040323

تادلة - أزیالل1305912بدرمحمد بخاي1221226040325

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1265982بدر الحمري1231226040327

تادلة - أزیالل1234039ایت تكعلیت حسن1241226040335

تادلة - أزیالل238507عبد هللا ایت حسـین1251226040337

تادلة - أزیالل1266688خالد فھمي1261226040338

تادلة - أزیالل1307463ھشام امغري1271226040343

تادلة - أزیالل1238079صفیة األخدیم1281226040353

تادلة - أزیالل1269626فوزیة صوصو علوي1291226040355

تادلة - أزیالل1115769زھیر دادا1301226040357

تادلة - أزیالل1233762ھشام بدراني1311226040361

تادلة - أزیالل1307692ودیع العیبود1321226040362

تادلة - أزیالل1305639عبد الرزاق ایت الھندي1331226040368

تادلة - أزیالل1238068العیساوي عبد الرحیم1341226040375

تادلة - أزیالل1233867سناء ابو ھاج1351226040376

تادلة - أزیالل1235145عبد الخالق بشاري1361226040389

تادلة - أزیالل1238526مرتبط الھام1371226040399

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1239187الغرابي ھشام1381226040404

تادلة - أزیالل1407338ادریس منصف1391226040405

تادلة - أزیالل740375احمد میراوي1401226040409

تادلة - أزیالل1306799عبد المجید الحمیوي1411226040411

تادلة - أزیالل1264856سعید بوافادن1421226040412

تادلة - أزیالل1237209حاضر عزیزة1431226040418

تادلة - أزیالل64485رشید خموش1441226040427

تادلة - أزیالل1238907سعید اوحى1451226040435

تادلة - أزیالل174519المصطفى قارون1461226090008

تادلة - أزیالل164225رزوقي الحسین1471226090010

تادلة - أزیالل1123034عبدالقادر اخیطوش1481227040004

تادلة - أزیالل1237574نورالدین املوي1491227040007

تادلة - أزیالل1236149بوشرى الفاطین1501227040026

تادلة - أزیالل1045624حكیمة ایت الطالب1511227040027

تادلة - أزیالل1269328الشرقاوي صبري1521227040030

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 155 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1237602حنان جعفري1531227040045

تادلة - أزیالل1156373محمد خیاطي1541227040057

تادلة - أزیالل1176095محمد العالمي1551227040059

تادلة - أزیالل1118734نجاة السالفي1561227040061

تادلة - أزیالل1155547بشرى جغرور1571227040062

تادلة - أزیالل865186جمیلة خلیدي1581227040088

تادلة - أزیالل111018عبدالعزیزالعیدي1591227040089

تادلة - أزیالل216674عبد الرحیم مكاوي1601227040098

تادلة - أزیالل1237875محمد خبة1611227040102

تادلة - أزیالل1120964نزھة دموي1621227040107

تادلة - أزیالل851415حبیبة طاھري1631227040129

تادلة - أزیالل1238608مساعیف حسناء1641227040137

تادلة - أزیالل1237337عبد المجید حفناوي1651227040150

تادلة - أزیالل1239025اللة ھند أتانا1661227040156

تادلة - أزیالل60966سعیدة صمھاني1671227040184

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1156160لطیفة وثیق1681227040185

تادلة - أزیالل258793نورالدین زروال1691227040201

تادلة - أزیالل1156166عبدهللا معالوي1701227040252

تادلة - أزیالل1046329بطشي الھواري1711227040294

تادلة - أزیالل1236840رشید السعید1721227040296

تادلة - أزیالل1239811عبدالغني الزواق1731227040298

تادلة - أزیالل1156325رضوان زھار1741227040299

تادلة - أزیالل1156138كریم أتاوعبیت1751227040300

تادلة - أزیالل1269468مدیحة سعید1761227040308

تادلة - أزیالل1181033حسناء زھید1771227040309

تادلة - أزیالل1178196عزیزة قروي1781227040310

تادلة - أزیالل1177681عبدالرحیم أوعلي1791227040316

تادلة - أزیالل270448محمد انیس1801227040327

تادلة - أزیالل56363خدیجة الكنون1811227040330

تادلة - أزیالل1175483ماجدولین الھاللي1821227040331

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1120967خدیجة الحیاني1831227040354

تادلة - أزیالل1156284مریم فلیح1841227040360

تادلة - أزیالل1178649سمیة وحتي1851227040363

تادلة - أزیالل317557عبدهللا علیموسى1861227040367

تادلة - أزیالل1406314ربیعة امغار1871227040368

تادلة - أزیالل1048923سمیة ایت ابا الرحیل1881227040369

تادلة - أزیالل1174742فاطمة فضیل1891227040370

تادلة - أزیالل1239256عزیز الصابري1901227040373

تادلة - أزیالل1305505یونس عبد الصادق1911227040384

تادلة - أزیالل1180679مصات حكیم1921227040386

تادلة - أزیالل689830احمد الحركي1931227090005

بروكسیل1305974محمد بالعربي11

بروكسیل1406640سناء شرف الدین22

بروكسیل1267579موالي عبد العزیز كمو33

بروكسیل1306396شكیر بنعیسى44

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

بروكسیل1308365أنور سكتي55

بروكسیل1306099ھشام بن سعیدي66

بروكسیل1404587عبد اللطیف بوطوالة77

بروكسیل1306930طارق المحجور88

باریس1264350ادریس بلقاسمي12

باریس1305620اسماعیل عیساوي23

باریس1308108اشرف أوبلعید34

باریس1407351إقبال مخلص45

باریس1268172حسن محمودي56

باریس1308433حسني اسلیماني67

باریس1406631حكمت شقور79

باریس1307462حمید امغي810

باریس1308500حمید طالبي911

باریس1268167حیاة محیوي1012

باریس1401142خالد أخیار1113

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

باریس1264146خدیجة باجدور1216

باریس1407489رضوان الصادفي1318

باریس1406482سناء بتعمر1421

باریس1407598طارق زھیر1525

باریس1306059عبد الحكیم بنحمو1626

باریس1306446عبد العزیز الشیحاوي1729

باریس1306177عزیز بوعرعار1832

باریس1368500عزیز جعفري1933

باریس1268359عزیز مروال2034

باریس1407360عمر موساوي2135

باریس1406763عمرو الھدار2236

باریس1407233فاطمة الزھراء لكحل2337

باریس1407424كریمة أحدادة2438

باریس1306505كمال ضروك2539

باریس1269366لیلى السحلي2640

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

باریس1307185ماجدة فرماق2741

باریس1407625محمد زیان2842

باریس1264949محمد بومدجو2943

باریس1306145محمد طارق بن بھ3044

باریس1307778مریم معمري3145

باریس1264226المصطفى برقاش3246

باریس1268063مصطفى لطفي3347

باریس1266024یوسف الحسناوي3454

باریس1307299یوسف جحوط3555

الغرب - الشراردة - بني حسن56619سعیدة الخایف10501040003

الغرب - الشراردة - بني حسن57533سھام الرامي20501040008

الغرب - الشراردة - بني حسن57955رضوان بلفقیرة30501040012

الغرب - الشراردة - بني حسن59246حمید عسلي40501040021

الغرب - الشراردة - بني حسن211418عبد هللا المالس50501040152

الغرب - الشراردة - بني حسن659314ادریس اسفار60501040196

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن664690محمد بنمولى70501040203

الغرب - الشراردة - بني حسن664910عبد القادر بوصبع80501040204

الغرب - الشراردة - بني حسن664985محمد بویحیى90501040205

الغرب - الشراردة - بني حسن670690نورالدین الدكالي100501040207

الغرب - الشراردة - بني حسن694404محمد المالكي110501040225

الغرب - الشراردة - بني حسن735028ادریس فطیش120501040232

الغرب - الشراردة - بني حسن737984حسن شرقاوي130501040234

الغرب - الشراردة - بني حسن738617وفاء المقالي140501040235

الغرب - الشراردة - بني حسن738735خلیل اوحیدة150501040236

الغرب - الشراردة - بني حسن738993حمید مالك160501040238

الغرب - الشراردة - بني حسن739055محمد انتصار170501040239

الغرب - الشراردة - بني حسن741970محمد الزموري180501040241

الغرب - الشراردة - بني حسن743538عبد الجالل امسیمك190501040242

الغرب - الشراردة - بني حسن743658رشید بوشمامة200501040243

الغرب - الشراردة - بني حسن744472رشیدة قفال210501040246

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 162 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن745310مینة بامو220501040249

الغرب - الشراردة - بني حسن749264زھرة شفیق230501040251

الغرب - الشراردة - بني حسن749358عادل البدوي240501040253

الغرب - الشراردة - بني حسن749614سعید المجدوب250501040255

الغرب - الشراردة - بني حسن860441فتیحة احربیل260501040267

الغرب - الشراردة - بني حسن860775نادیة عوة270501040273

الغرب - الشراردة - بني حسن861821زھور سباطي280501040280

الغرب - الشراردة - بني حسن862611ملكة امعیطات290501040283

الغرب - الشراردة - بني حسن862885فوزیة ناجم300501040286

الغرب - الشراردة - بني حسن865123فاطمة نیا310501040291

الغرب - الشراردة - بني حسن878177زولیخة كمال320501040292

الغرب - الشراردة - بني حسن1044312مصطفى اخلیج330501040393

الغرب - الشراردة - بني حسن1044493سناء بلخلوفي340501040396

الغرب - الشراردة - بني حسن1044514عبد العزیز بن غنو350501040397

الغرب - الشراردة - بني حسن1044537أنوار الشابري360501040399

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 163 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1044548عبد الحفیظ الشردة370501040400

الغرب - الشراردة - بني حسن1044610صباح زمرو380501040401

الغرب - الشراردة - بني حسن1044669لیلى بوطیبي390501040402

الغرب - الشراردة - بني حسن1044820عبد االلھ حجاجي400501040404

الغرب - الشراردة - بني حسن1044928یوسف ضعوفة410501040405

الغرب - الشراردة - بني حسن1046143عبد الرحیم أیت عال420501040409

الغرب - الشراردة - بني حسن1046206عبد السالم مھرار430501040410

الغرب - الشراردة - بني حسن1046391إدریس الجدیاني440501040412

الغرب - الشراردة - بني حسن1046528خالد ادویھري450501040413

الغرب - الشراردة - بني حسن1046532علي ضامغ460501040414

الغرب - الشراردة - بني حسن1046557المكي انتیبو470501040415

الغرب - الشراردة - بني حسن1046559اللة نعیمة التابتي480501040416

الغرب - الشراردة - بني حسن1046801حمید ایتسبوطن490501040418

الغرب - الشراردة - بني حسن1046856میلود یونس500501040419

الغرب - الشراردة - بني حسن1046873ھشام الزاكي510501040420

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 164 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1047039محمد القطاري520501040421

الغرب - الشراردة - بني حسن1047077ادریس شاوش530501040422

الغرب - الشراردة - بني حسن1047201ودیع بلعربي540501040423

الغرب - الشراردة - بني حسن1047304مریم االزھر550501040424

الغرب - الشراردة - بني حسن1047899محمد حماحمة560501040427

الغرب - الشراردة - بني حسن1048067عالل الھاللي570501040428

الغرب - الشراردة - بني حسن1048564شكیر ببالحسن580501040429

الغرب - الشراردة - بني حسن1048620حمید خیري590501040430

الغرب - الشراردة - بني حسن1050412ھشام الحجاج600501040433

الغرب - الشراردة - بني حسن1052962منیر الدیب610501040434

الغرب - الشراردة - بني حسن1114369فیروز بوسیف620501040436

الغرب - الشراردة - بني حسن1115232محمد حمیري630501040439

الغرب - الشراردة - بني حسن1115254محمد بویش640501040440

الغرب - الشراردة - بني حسن1115255سومیة غوات650501040441

الغرب - الشراردة - بني حسن1115260لطیفة بصیلة660501040442

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 165 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1115265نجیة السامي670501040443

الغرب - الشراردة - بني حسن1115269مینة ترادة680501040444

الغرب - الشراردة - بني حسن1117082بشرى شاھر690501040446

الغرب - الشراردة - بني حسن1117469لكبیر الشحمي700501040447

الغرب - الشراردة - بني حسن1117473سعیدة الكراكي710501040448

الغرب - الشراردة - بني حسن1118782نجیة بلمیر720501040450

الغرب - الشراردة - بني حسن1118849حیاة عبیدي730501040452

الغرب - الشراردة - بني حسن1119678مصطفى الفشالي740501040456

الغرب - الشراردة - بني حسن1120205رشید لحروز750501040458

الغرب - الشراردة - بني حسن1120214احمد االمین760501040459

الغرب - الشراردة - بني حسن1120217حنان الساعي770501040460

الغرب - الشراردة - بني حسن1120227مسیر قابوش780501040461

الغرب - الشراردة - بني حسن1120247سھام رفاك790501040462

الغرب - الشراردة - بني حسن1120266محمد عزیزون800501040464

الغرب - الشراردة - بني حسن1120289سعاد بیط810501040466

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 166 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1120308سعاد بوشنافي820501040470

الغرب - الشراردة - بني حسن1120321كمال جناع830501040471

الغرب - الشراردة - بني حسن1120335مصطفى زحرو840501040473

الغرب - الشراردة - بني حسن1120338سھام جواھري850501040474

الغرب - الشراردة - بني حسن1120378زكریاء ھتاة860501040475

الغرب - الشراردة - بني حسن1120408غزالن صفصف870501040477

الغرب - الشراردة - بني حسن1120410مراد التلوي880501040478

الغرب - الشراردة - بني حسن1120429اسماء لحمیم890501040479

الغرب - الشراردة - بني حسن1120466رشیدة أصبرو900501040480

الغرب - الشراردة - بني حسن1120649حبیبة ابریق910501040484

الغرب - الشراردة - بني حسن1120981رشید خطابي920501040485

الغرب - الشراردة - بني حسن1121828محمد الغزواني930501040486

الغرب - الشراردة - بني حسن1122654حمید الخاتیري940501040488

الغرب - الشراردة - بني حسن1122906كمال آرویم950501040489

الغرب - الشراردة - بني حسن1122931مراد اوریم960501040490

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 167 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1123324عبد القادر سعید970501040491

الغرب - الشراردة - بني حسن1155619زھور السقالفي980501040510

الغرب - الشراردة - بني حسن1155669فاطمة نور990501040511

الغرب - الشراردة - بني حسن1155690عبد السالم الصیباري1000501040515

الغرب - الشراردة - بني حسن1157662حسناء اعزیوز1010501040524

الغرب - الشراردة - بني حسن1157904حنان بن رحمون1020501040526

الغرب - الشراردة - بني حسن1173450عیسى بنعزوز1030501040529

الغرب - الشراردة - بني حسن1174645الدریسیة الیدیني1040501040534

الغرب - الشراردة - بني حسن1175894شادیة أسكین1050501040538

الغرب - الشراردة - بني حسن1177380زكیة حرور1060501040542

الغرب - الشراردة - بني حسن1177574رشیدة لطفي1070501040544

الغرب - الشراردة - بني حسن1178248عزیز قسماط1080501040547

الغرب - الشراردة - بني حسن1234303لیلى أمال1090501040565

الغرب - الشراردة - بني حسن1235751محسن الضریف1100501040575

الغرب - الشراردة - بني حسن1238000خدیجة االشكر1110501040591

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 168 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1265241إكرام شركي بنعبدایم1120501040610

الغرب - الشراردة - بني حسن1269573وداد سلیماني1130501040621

الغرب - الشراردة - بني حسن1306748یونس الفتوحي1140501040627

الغرب - الشراردة - بني حسن1306933محمد رشدي الملھوف1150501040629

الغرب - الشراردة - بني حسن1179270أسماء األشكر1160501090005

الغرب - الشراردة - بني حسن203654محمد محتال1170502040008

الغرب - الشراردة - بني حسن1268096ھشام لیفرید1180502040016

الغرب - الشراردة - بني حسن1154441عادل بطال1190502040017

الغرب - الشراردة - بني حسن1269007نادیة امعطال1200502040023

الغرب - الشراردة - بني حسن1178680منار الرشومة1210502040024

الغرب - الشراردة - بني حسن1404752زھرة السمكي1220502040025

الغرب - الشراردة - بني حسن743588خدیجة اسمیلي1230502040027

الغرب - الشراردة - بني حسن1178724فریدة قیال1240502040028

الغرب - الشراردة - بني حسن740567بنعاشر عروب1250502040092

الغرب - الشراردة - بني حسن1120287سناء مقدم1260502040099

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 169 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1120330حسن نطاح1270502040102

الغرب - الشراردة - بني حسن1179096محمد حیضار1280502040103

الغرب - الشراردة - بني حسن1237004زھرة فارس1290502040105

الغرب - الشراردة - بني حسن1239307سمیرة سعید1300502040109

الغرب - الشراردة - بني حسن1404956سمیرة قبي1310502040112

الغرب - الشراردة - بني حسن91486محمد لحرار1320502040141

الغرب - الشراردة - بني حسن59782كمال الصغیر1330502040147

الغرب - الشراردة - بني حسن1047011یوسف الرھوني1340502040152

الغرب - الشراردة - بني حسن89555محمد شجري1350502040157

الغرب - الشراردة - بني حسن89047رشید تسافي1360502040159

الغرب - الشراردة - بني حسن1155646الحسن بیركابي1370502040160

الغرب - الشراردة - بني حسن1120416عبد الرزاق المنتات1380502040164

الغرب - الشراردة - بني حسن1155658عبد الرحمان بوكیوض1390502040165

الغرب - الشراردة - بني حسن1237447إحسان احمیمو1400502040170

الغرب - الشراردة - بني حسن1234800رجاء بلكرمة1410502040172

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 170 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1234680فاطمة بامو1420502040196

الغرب - الشراردة - بني حسن663889بن خدة كاسم1430502090003

الغرب - الشراردة - بني حسن692026عبد العزیز لعروصي1440502090004

الغرب - الشراردة - بني حسن59927منیر آیتبنعلى1450503040014

الغرب - الشراردة - بني حسن1401387عبد الرحمان النبوي1460503040019

الغرب - الشراردة - بني حسن64441محمد وغزیف1470503040020

الغرب - الشراردة - بني حسن1120606امحمد القطاري1480503040025

الغرب - الشراردة - بني حسن91330أسماء حمزة1490503040026

الغرب - الشراردة - بني حسن1181370بوشتى الطاھري1500503040028

الغرب - الشراردة - بني حسن56195 العیساوي حسن1510503040029

الغرب - الشراردة - بني حسن1401171عبد المجید الرمیتي1520503040038

الغرب - الشراردة - بني حسن64479حسن الفقري1530503040047

الغرب - الشراردة - بني حسن1047323عمر الھبطي1540503040048

الغرب - الشراردة - بني حسن1401382فتیحة السرغیني1550503040051

الغرب - الشراردة - بني حسن740682عبد الرفیع زین العبدین1560503040053

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1120616كمال رجدال1570503040056

الغرب - الشراردة - بني حسن56418عبد اللطیف الفقیر1580503040063

الغرب - الشراردة - بني حسن746167محمد عالم1590503040069

الغرب - الشراردة - بني حسن1264717خالد بوعریف1600503040070

الغرب - الشراردة - بني حسن57810حسن الكداري1610503040072

الغرب - الشراردة - بني حسن1045088عبد الرحیم بغدي1620503040078

الغرب - الشراردة - بني حسن1044485عبد االلھ الشلیاح1630503040079

الغرب - الشراردة - بني حسن1266502مریم النوعة1640503040081

الغرب - الشراردة - بني حسن1307069سفیان الربعي1650503040082

الغرب - الشراردة - بني حسن1176130محمد الربورقادي1660503040083

الغرب - الشراردة - بني حسن1047483عبد العزیز حجي1670503040100

الغرب - الشراردة - بني حسن1268454زھیر مرجان1680503040105

الغرب - الشراردة - بني حسن1115365رشید المبروكي1690503040116

الغرب - الشراردة - بني حسن1120643لیلى باشیرات1700503040118

الغرب - الشراردة - بني حسن1307015رشید الوردي1710503040120

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1119763محمد القادري1720503040122

الغرب - الشراردة - بني حسن1239883محمد زوین1730503040123

الغرب - الشراردة - بني حسن63889حنان الزیزي1740503040125

الغرب - الشراردة - بني حسن852086أمینة بلبشیر1750503040129

الغرب - الشراردة - بني حسن164290حسان بن التھامي1760503040130

الغرب - الشراردة - بني حسن964399أمینة الھجامي1770503040131

الغرب - الشراردة - بني حسن862707نزھة الزھراوي1780503040132

الغرب - الشراردة - بني حسن1155595حنان انویكة1790503040136

الغرب - الشراردة - بني حسن1407041طارق ھبازي1800503040139

الغرب - الشراردة - بني حسن1235473الھام الشعایبي1810503040140

الغرب - الشراردة - بني حسن740680بوجمعة عوام1820503040141

الغرب - الشراردة - بني حسن59889رشید استیتو1830503040142

الغرب - الشراردة - بني حسن57472سمیر العكري1840503040143

الغرب - الشراردة - بني حسن240361المكي لخلیفي1850503040144

الغرب - الشراردة - بني حسن744063خالید دكداك1860503040146

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1154425أشرف العطار1870503040150

الغرب - الشراردة - بني حسن1406510سھام بوبردان1880503040151

الغرب - الشراردة - بني حسن1266190عصام الكیحل1890503040153

الغرب - الشراردة - بني حسن1405895عبد الرحیم الغالي1900503040154

الغرب - الشراردة - بني حسن58955عبد الدائم الوردي1910503040156

الغرب - الشراردة - بني حسن1407200ماجدة لعبیي1920503040158

الغرب - الشراردة - بني حسن1267765نیبل الكولي1930503040160

الغرب - الشراردة - بني حسن1269841أمینة یعیش1940503040161

الغرب - الشراردة - بني حسن1045276محمد العاللي1950503040165

الغرب - الشراردة - بني حسن1265421كوثر الدوھاجي1960503040166

الغرب - الشراردة - بني حسن1306993سناء الموساوي1970503040167

الغرب - الشراردة - بني حسن1405864نادیة السباعي1980503040168

الغرب - الشراردة - بني حسن91339عبد الرزاق عمرات1990503040169

الغرب - الشراردة - بني حسن1155786جواد العسال2000503040170

الغرب - الشراردة - بني حسن1266185طریق الذودي2010503040171

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن89357عبد العزیز بوغانم2020503040172

الغرب - الشراردة - بني حسن91428محمد علیبو2030503040177

الغرب - الشراردة - بني حسن1045663السعید لعبودي2040503040180

الغرب - الشراردة - بني حسن1239885خالد زوري2050503040181

الغرب - الشراردة - بني حسن1268102زینب امعاشو2060503040182

الغرب - الشراردة - بني حسن1234958عادل بنمجید2070503040183

الغرب - الشراردة - بني حسن54731محمد علوان2080503040185

الغرب - الشراردة - بني حسن740330عبد الخاق بوكرعة2090503040186

الغرب - الشراردة - بني حسن57234حمید حجوبي2100503040188

الغرب - الشراردة - بني حسن1120479سمیة میحات2110503040189

الغرب - الشراردة - بني حسن89149عبد الحفیظ الخباز2120503040190

الغرب - الشراردة - بني حسن1548370أسماء الفوتي2130503040192

الغرب - الشراردة - بني حسن1307564نبیلة كنسي2140503040194

الغرب - الشراردة - بني حسن1263675فؤاد علیلیش2150503040197

الغرب - الشراردة - بني حسن1120628عبد السالم الیحیاوي2160503040201

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1120623رشیدة لقویطع2170503040202

الغرب - الشراردة - بني حسن1046310رضوان ادریوش2180503040207

الغرب - الشراردة - بني حسن1120503لیلة ھیفوف2190503040208

الغرب - الشراردة - بني حسن1263795لحسن امكوي2200503040209

الغرب - الشراردة - بني حسن89066رضوان البزار2210503040214

الغرب - الشراردة - بني حسن1049040حمید الجزولي2220503040216

الغرب - الشراردة - بني حسن1266016عبد النبي الحارثي2230503040217

الغرب - الشراردة - بني حسن176951احمد سطیطي2240503040220

الغرب - الشراردة - بني حسن1044922نور الدین دعوش2250503040221

الغرب - الشراردة - بني حسن1405928عبد العزیز دادة2260503040225

الغرب - الشراردة - بني حسن1406723مصطفى العماري2270503040226

الغرب - الشراردة - بني حسن377618ادریس مریني2280503040233

الغرب - الشراردة - بني حسن1115417عبد العزیز بنعلي2290503040235

الغرب - الشراردة - بني حسن1050396لمقدم إبراھیم بوسیف2300503040236

الغرب - الشراردة - بني حسن1263697سمیرة عالوي2310503040240

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن743521عبد هللا مرواني2320503040242

الغرب - الشراردة - بني حسن1175182أحالم بن الشیخ2330503040244

الغرب - الشراردة - بني حسن1406182سعید اعبیس2340503040259

الغرب - الشراردة - بني حسن1120646موراد الحیمر2350503040271

الغرب - الشراردة - بني حسن63308المیلود لمباركي2360503040272

الغرب - الشراردة - بني حسن59779طامو بوعود2370503040277

الغرب - الشراردة - بني حسن1237104الھام غاندي2380503040278

الغرب - الشراردة - بني حسن1117870نعیمة أمكاوي2390503040284

الغرب - الشراردة - بني حسن1235671حمید الشطیبي2400503040285

الغرب - الشراردة - بني حسن89108ابراھیم الكاس2410503040292

الغرب - الشراردة - بني حسن1115352رجاء جفري2420503040293

الغرب - الشراردة - بني حسن1265606فاطمة العمراني2430503040294

الغرب - الشراردة - بني حسن739085عبد االلھ الفلیوي2440503040295

الغرب - الشراردة - بني حسن1406729أسیة العصیوي2450503040304

الغرب - الشراردة - بني حسن1120401حسان سیتل2460503040312

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1235532حفیظ شقروني2470503040314

الغرب - الشراردة - بني حسن1266981لیلة حجاج2480503040315

الغرب - الشراردة - بني حسن1269212حكیمة الركراكي2490503040316

الغرب - الشراردة - بني حسن216881علي بوغیان2500503040329

الغرب - الشراردة - بني حسن177084جمال ایت موحى2510503040337

الغرب - الشراردة - بني حسن56419أحمد مرجي2520503040340

الغرب - الشراردة - بني حسن1115413الخمار برقوقي2530503040356

الغرب - الشراردة - بني حسن1046133محمد أیت مخلوف2540503040377

الغرب - الشراردة - بني حسن1265892یونس الغواطي2550503040396

الغرب - الشراردة - بني حسن672804حدو كندوز2560503090001

الغرب - الشراردة - بني حسن238374أحمد الریطب2570503090003

الغرب - الشراردة - بني حسن690590قاسم العسكي2580503090005

الغرب - الشراردة - بني حسن1401377رجاء الدسوري2590503090006

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء56015برطاوي المصطفى10201040002

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء59871بومور عبدهللا20201040005

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء64319بلعراضي عبد الصمد30201040008

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء89065عابید عبد السالم40201040009

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء204148لوكیلي محمد50201040020

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء204899شب محمود60201040021

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء216706القاضي علي70201040025

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء739389إریفي موالي عبد هللا80201040045

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء741874بریش محمد فاضل90201040048

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1045843ادعدي احمد100201040060

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1047089قرقوري امینة110201040061

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1048821بن جمرة ھشام120201040064

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1049913اد یحیا عبد الرحمان130201040065

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1114233فروادور فاطمة140201040069

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1116430فراحي البشیر150201040070

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1119583شكیري إلھام160201040072

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1120690الكوش حیاة170201040073

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1121153بوحویل كلثوم180201040075

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1121571أدي عاللي190201040076

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1122799كیمو محمد200201040077

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1122821قدیري رجاء210201040081

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1122829الخیاري نعیمة220201040082

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1154027عثماني حیاة230201040084

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1154628كرومي زھراء240201040085

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1156661باحمان سعید250201040086

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1158611بولسان علي260201040090

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1158629الطایع عبد ربي270201040094

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1158631شكري حفیظة280201040095

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1158632الخطابي محمد290201040096

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1158635المراحي أسماء300201040097

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1173327باعدي فاتحة310201040099

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1175514الیكي خدیجة320201040106

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1237214حفا عائشة330201040130

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1237284حلومي بشرى340201040131

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1237745كماش لعروصي350201040132

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1238616مستطیع عبد الرحیم360201040136

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1266173الخاطیبي خالد370201040141

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1268509 مجري لطیفة380201040145

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1269543سیدي العالم محمد المھدي390201040146

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1044239عبد هللا كوماد400202040001

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء60493الحسن معتصم410202040020

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1158625احمد الھادي420202040021

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1265950نادیة الھجامي430202040023

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1122834المحجوب داھي440202040024

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1264879حیاة بقروني450202040029

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1235971عمر االنصاري460202040034

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء64339العربي موالي470202040035

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1238783ع,اللطیف وضاف480202040046

الشاویة - وردیغة1153991بشرى اواروك1601040005

الشاویة - وردیغة1237853كریمة خلول2601040015

الشاویة - وردیغة1307039لیلى الیدیني3601040019

الشاویة - وردیغة929586ثوریة بكوري4601040029

الشاویة - وردیغة203916محمد طاسة5601040136

الشاویة - وردیغة1305847عزیز عاطي6601040137

الشاویة - وردیغة1238085لقمان رشید7601040158

الشاویة - وردیغة1266468أكرم الیازجي8601040161

الشاویة - وردیغة1267245راضیة حوري9601040176

الشاویة - وردیغة1046035محمد مستبشر10601040200

الشاویة - وردیغة1235991العسلي محمد11601040201

الشاویة - وردیغة740409فتیحة  الطائع12601040231

الشاویة - وردیغة746346نعیمة  حجازي13601040234

الشاویة - وردیغة91226عبداللطیف شھیر14601040241

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة740644عبد اللطیف خلسي15601040243

الشاویة - وردیغة64263المصطفى بشیر16601040248

الشاویة - وردیغة1044836سعاد میري17601040254

الشاویة - وردیغة89396راجع سعید18601040259

الشاویة - وردیغة64046نوالدین طومزین19601040262

الشاویة - وردیغة1177524خومیسي سومیة20601040266

الشاویة - وردیغة61852محبوب حجیبة21601040267

الشاویة - وردیغة1117910فرید قوس22601040270

الشاویة - وردیغة1044437ھشام النبیكي23601040271

الشاویة - وردیغة1047026خزافي الحبیب24601040272

الشاویة - وردیغة56971بوشعیب مطیع25601040276

الشاویة - وردیغة1307686نادیة االحرش26601040278

الشاویة - وردیغة1045054احمد الحر27601040280

الشاویة - وردیغة1153983نادیة  بونكة28601040283

الشاویة - وردیغة1181428حنان توفیق29601040285

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة1174762خالد فھماني30601040286

الشاویة - وردیغة64548حاتم   د خیسن31601040287

الشاویة - وردیغة89388رضوان مورنا32601040289

الشاویة - وردیغة1044735الدرفات نادیة33601040290

الشاویة - وردیغة1158168لیلى زیتوني34601040294

الشاویة - وردیغة1117447نادیة البزاري35601040295

الشاویة - وردیغة1044330صفیة نجم الدین36601040301

الشاویة - وردیغة1048377عبد القادر الناشد37601040305

الشاویة - وردیغة1153777عبد الكریم توبالي38601040306

الشاویة - وردیغة1045005حمید عبیدة39601040307

الشاویة - وردیغة1047157احمد عبوري40601040309

الشاویة - وردیغة1044166سعید الطالب41601040311

الشاویة - وردیغة1045112عبد القادر حیلمي42601040316

الشاویة - وردیغة1117466رشید بودرة43601040317

الشاویة - وردیغة1122476بشرى عیمر44601040318

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة1122477فاطمة جالج45601040319

الشاویة - وردیغة1158192صحباني رشید46601040320

الشاویة - وردیغة1044102امال لؤان47601040325

الشاویة - وردیغة1174887أیت علي مینة48601040329

الشاویة - وردیغة1236287زكریاء الحرافي49601040331

الشاویة - وردیغة1117952الزھرة   العال مي50601040332

الشاویة - وردیغة1158209نورة صدراني51601040338

الشاویة - وردیغة1236488نورة الكدري52601040340

الشاویة - وردیغة1181452عبدهللا ططوشي53601040343

الشاویة - وردیغة1237579فاطمة امكن54601040351

الشاویة - وردیغة1173244عبدالحق ابلیدي55601040352

الشاویة - وردیغة1179748عبد الرحیم سریمس56601040363

الشاویة - وردیغة1123216محمد صبوري57601040372

الشاویة - وردیغة1159057مصطفى سالمي58601040374

الشاویة - وردیغة1174510مصطفى الغالمي59601040383

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة1266069العنابي یاقین60601040397

الشاویة - وردیغة1236074یاسین البركي61601040399

الشاویة - وردیغة1236238نعیمة الھایم62601040400

الشاویة - وردیغة1266838كریمة غا لي63601040405

الشاویة - وردیغة1045329محمد غزیل64601040410

الشاویة - وردیغة1268107عبد الغني معلوم65601040412

الشاویة - وردیغة1307059نعیمة النصري66601040414

الشاویة - وردیغة1307521كبوري حمید67601040415

الشاویة - وردیغة1307830عائشة منصاري68601040416

الشاویة - وردیغة1180691فاطمة مبدوعي69601040417

الشاویة - وردیغة1237093عادل كاسم70601040423

الشاویة - وردیغة1234453عبدالرحیم أرقم71601040425

الشاویة - وردیغة1238102لمھادي فاطمة72601040428

الشاویة - وردیغة1263722أمكور خدیجة73601040430

الشاویة - وردیغة1236709حكیمة القرابي74601040431

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة1268807انس وھابي75601040438

الشاویة - وردیغة1267425محمد جمال76601040456

الشاویة - وردیغة1263390یوسف اكور77601040505

الشاویة - وردیغة1307077الرامي ھشام78601040506

الشاویة - وردیغة1267411عماد جاف79601040507

الشاویة - وردیغة1305689سناء أقابو80601040508

الشاویة - وردیغة1400177نور الدین  كوران81601040511

الشاویة - وردیغة1119032نازي صالح الدین82601040513

الشاویة - وردیغة1268943حنان أوكي83601040514

الشاویة - وردیغة56147عبد الغفور الزوخري84601040519

الشاویة - وردیغة1153560ھشام أوشال85601040526

الشاویة - وردیغة1046520نورالدین قریب86601040527

الشاویة - وردیغة1406835المحرشي حنان87601040528

الشاویة - وردیغة213775العایدي العایطي88606090010

الشاویة - وردیغة698695احمد عبده المعتمد89606090018

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة236452المولودي مجدالي90606090024

الشاویة - وردیغة239707مصطفى قدیوي91606090028

الشاویة - وردیغة238605رشید جدید92606090029

الشاویة - وردیغة236481محمد عتباوي93606090033

الشاویة - وردیغة173693محمد بنان94606090035

الشاویة - وردیغة658837ادریس برادة95606090037

الشاویة - وردیغة204136محمد كبوري96606090041

الشاویة - وردیغة203513عبد الرحیم المعظوم97606090043

الشاویة - وردیغة671173نور الدین سیمو98606090049

الشاویة - وردیغة239145میلود اكفیف99606090050

الشاویة - وردیغة54826خدیجة بنبلة1000609040002

الشاویة - وردیغة57841محمد متقي1010609040004

الشاویة - وردیغة60768الصالحة نورة1020609040006

الشاویة - وردیغة749541السعدیة زنبور1030609040010

الشاویة - وردیغة89083حمید الحدوتي1040609040012

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة1267121 محمد حرشاوي1050609040013

الشاویة - وردیغة89964عبد الحفیظ دوھیر1060609040015

الشاویة - وردیغة1266674زینب فاضلي1070609040021

الشاویة - وردیغة1405724فتیحة مقر1080609040024

الشاویة - وردیغة163530محمد بركان1090609040025

الشاویة - وردیغة1237556أمینة اكلي1100641040070

الشاویة - وردیغة58417عمر برھوم1110641040140

الشاویة - وردیغة63660فتیحة انور1120641040249

الشاویة - وردیغة746352سعاد حافضي1130699040001

الشاویة - وردیغة1173790محمد المصلوحي1140699040005

الشاویة - وردیغة1154242عادل حمیدي1150699040006

الشاویة - وردیغة689218سعید قسام1160699040015

الشاویة - وردیغة1153791بدیعة حاسن1170699040020

الشاویة - وردیغة1116190بھیجة التاجي1180699040022

الشاویة - وردیغة239461عبد الرحمان قبي1190699040024

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة1308024محمد بنحمي1200699040025

الشاویة - وردیغة1154012فدوة ابعیزي1210699040026

الشاویة - وردیغة664836محمد سلمي1220699040027

الشاویة - وردیغة1118932رشید منور1230699040031

الشاویة - وردیغة1236881نبیل السكراتي1240699040035

الشاویة - وردیغة1123242أناس ھیات1250699040036

الشاویة - وردیغة1043978ھشام السعیدي1260699040038

الشاویة - وردیغة1178510نجاة منتصر1270699040039

الشاویة - وردیغة89507عبد المجید یاسمو1280699040043

الشاویة - وردیغة742167عبد اإللھ العیساوي1290699040044

الشاویة - وردیغة91202عبد الھادي الشافعي1300699040045

الشاویة - وردیغة1118944مینة ناضر1310699040046

الشاویة - وردیغة739373محمد الحسني1320699040047

الشاویة - وردیغة1236753حنان الزرھوني1330699040049

الشاویة - وردیغة1266410عبد الكریم الوالدي1340699040050

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة743603موسى الطبطبي1350699040051

الشاویة - وردیغة1114186الحسنیة العبدري1360699040052

الشاویة - وردیغة742080عبد الحق صبري1370699040054

الشاویة - وردیغة1268249عبد الھادي مرفوق1380699040057

الشاویة - وردیغة1307826ھشام      منضور1390699040058

الشاویة - وردیغة240983فتیحة الصناك1400699040068

الشاویة - وردیغة1266971كوثر حیمر1410699040069

الشاویة - وردیغة91941ھشام الذھبي1420699040075

الشاویة - وردیغة1238628عبد المطلب مزایط1430699040077

الشاویة - وردیغة743587حمید صادق1440699040173

الشاویة - وردیغة740436عبد الحمید الشریب1450699040175

الشاویة - وردیغة1179553حنان محمدي1460699040177

الشاویة - وردیغة1044927عبد الحق الغزلوني1470699040179

الشاویة - وردیغة743490سعید أقدیر1480699040180

الشاویة - وردیغة1123232خدیجة    یاسین1490699040182

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة1237859فاطمة الزھراء خرشي1500699040185

الشاویة - وردیغة1115208ربیعة بومالك1510699040187

الشاویة - وردیغة1116786سعیدة الجطي1520699040188

الشاویة - وردیغة1113807ھشام حافیظ1530699040192

الشاویة - وردیغة1121065نزھة بل الخالة1540699040194

الشاویة - وردیغة1118926فتیحة بھدي1550699040200

الشاویة - وردیغة745217وفاء الرصافي1560699040203

الشاویة - وردیغة1174955فاطمة  ایت عمار1570699040204

الشاویة - وردیغة1233877حنان أبو النھى1580699040205

الشاویة - وردیغة746111مباركة راملي1590699040206

الشاویة - وردیغة1158412سمیة الحافظي1600699040208

الشاویة - وردیغة240876فاطمة قرناش1610699040214

الشاویة - وردیغة1047001عزیز حسو1620699040217

الشاویة - وردیغة1236956رضوان فضول1630699040218

الشاویة - وردیغة1113763عزیز فھیم1640699040219

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة1049621عادل بحیدة1650699040220

الشاویة - وردیغة1119018عزیز تادلي1660699040221

الشاویة - وردیغة1268324سماح المكودي1670699040222

الشاویة - وردیغة1153715فتیحة متوكل1680699040223

الشاویة - وردیغة92579حمید ملبي1690699040224

الشاویة - وردیغة164077حمید شوري1700699040225

الشاویة - وردیغة206206مصطفى أسكور1710699040227

الشاویة - وردیغة1267303حنان ادھمو1720699040228

الشاویة - وردیغة602293عبد هللا جلدي1730699040229

الشاویة - وردیغة745683ماریة لقرافي1740699040241

الرباط - سال - زمور - زعیر1406501وفاء بوعشرة11001040001

الرباط - سال - زمور - زعیر860857نعیمة العیدوني21001040003

الرباط - سال - زمور - زعیر934811الغالیة كلدة31001040024

الرباط - سال - زمور - زعیر174064لحسن اإلدریسي41001040032

الرباط - سال - زمور - زعیر853926لالالحسنیة موعتصیم51001040035

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الرباط - سال - زمور - زعیر854060نعیمة أباضة61001040040

الرباط - سال - زمور - زعیر865242لطیفة بختاوي71001040042

الرباط - سال - زمور - زعیر955620حبیبة الكاملي81001040045

الرباط - سال - زمور - زعیر955431لطیفة بنرشید91001040048

الرباط - سال - زمور - زعیر58431نادیة قنا101001040050

الرباط - سال - زمور - زعیر972760حفیظة أعجابو111001040053

الرباط - سال - زمور - زعیر741941نادیة كعیبة121001040054

الرباط - سال - زمور - زعیر61153ھند العزوزي131001040059

الرباط - سال - زمور - زعیر1266988حیاة حاجي141001040067

الرباط - سال - زمور - زعیر1235079محمد بزكیون151001040077

الرباط - سال - زمور - زعیر1049632عبدالعزیز الشرقي161001040119

الرباط - سال - زمور - زعیر1308487مصطفى تاج171001040124

الرباط - سال - زمور - زعیر742156كمال الحداد181001040126

الرباط - سال - زمور - زعیر55026سیدي خالد بوطالب191002040001

الرباط - سال - زمور - زعیر55635یمینة عیساوي201002040002

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الرباط - سال - زمور - زعیر59763رشیدة عماري211002040005

الرباط - سال - زمور - زعیر60701مریة مبتكر221002040007

الرباط - سال - زمور - زعیر60766سعاد لھبوب231002040008

الرباط - سال - زمور - زعیر60772نجاة شلواح241002040009

الرباط - سال - زمور - زعیر60894مونیة ورزیق251002040010

الرباط - سال - زمور - زعیر61030حنان حار261002040012

الرباط - سال - زمور - زعیر63125حبیبة لحمیم271002040013

الرباط - سال - زمور - زعیر63785فاطمة كسكوس281002040014

الرباط - سال - زمور - زعیر91977أحمد باعقیل291002040018

الرباط - سال - زمور - زعیر153653محمد سكوف301002040035

الرباط - سال - زمور - زعیر163826عبد العزیز بركة311002040041

الرباط - سال - زمور - زعیر163836خالد بنطامة321002040042

الرباط - سال - زمور - زعیر164070محمد صاف331002040045

الرباط - سال - زمور - زعیر172833عبد العزیز حكیم341002040049

الرباط - سال - زمور - زعیر174563عبد الجلیل ماني351002040064

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الرباط - سال - زمور - زعیر174701محمد بوكس361002040068

الرباط - سال - زمور - زعیر174811عبد هللا أولحاج371002040070

الرباط - سال - زمور - زعیر174901محمد النمیري381002040074

الرباط - سال - زمور - زعیر175110محمد موجان391002040075

الرباط - سال - زمور - زعیر205217عبد المجید رضوان401002040080

الرباط - سال - زمور - زعیر216600حسن باشت411002040086

الرباط - سال - زمور - زعیر238352محمد البھالي421002040088

الرباط - سال - زمور - زعیر238449عبد الخالق زدوي431002040090

الرباط - سال - زمور - زعیر238588عبد الكریم باعسي441002040099

الرباط - سال - زمور - زعیر1046752یوسف أزكري451002040308

الرباط - سال - زمور - زعیر1049810السعدیة بنعلي461002040312

الرباط - سال - زمور - زعیر1117849نجاة أوعفي471002040327

الرباط - سال - زمور - زعیر1120296نادیة بلبصري481002040337

الرباط - سال - زمور - زعیر1120558سناء المرابط الترغي491002040341

الرباط - سال - زمور - زعیر1122572سعاد اوتغوت501002040347

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الرباط - سال - زمور - زعیر1158381وفاء بنطیش511002040368

الرباط - سال - زمور - زعیر1178160نصیرة قادي521002040382

الرباط - سال - زمور - زعیر1179218نادیة حسني531002040384

الرباط - سال - زمور - زعیر1307956وفاء مومن541002040414

الرباط - سال - زمور - زعیر57510جبور محمد551003040003

الرباط - سال - زمور - زعیر63837فدیوي مینة561003040007

الرباط - سال - زمور - زعیر63944صوصي علوي فاطمة571003040008

الرباط - سال - زمور - زعیر240023برحو سمیرة581003040062

الرباط - سال - زمور - زعیر288100أكرام ادریس591003040071

601003040087
االحیاوي االدریسي عبد 

الرحیم
الرباط - سال - زمور - زعیر694618

الرباط - سال - زمور - زعیر739400حبیبة لمزیوق611003040100

الرباط - سال - زمور - زعیر863660تكیل رابحة621003040124

الرباط - سال - زمور - زعیر1045926حسوت لبنى631003040156

الرباط - سال - زمور - زعیر1154566حصدي ایمان641003040172

الرباط - سال - زمور - زعیر1174884ایت علي ابراھیم الطاھرة651003040179

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الرباط - سال - زمور - زعیر1181407رشیدة طالبي661003040185

الرباط - سال - زمور - زعیر1238140لصفر حنان671003040191

الرباط - سال - زمور - زعیر1238913ھند أوھنور681003040193

الرباط - سال - زمور - زعیر1264834بوحبال فاطمة691003040199

الرباط - سال - زمور - زعیر55362عزیز زروال701004040002

الرباط - سال - زمور - زعیر55720الحسین احمام711004040004

الرباط - سال - زمور - زعیر56116نورالدین دھدوه721004040006

الرباط - سال - زمور - زعیر56488محمد كردا731004040009

الرباط - سال - زمور - زعیر57369عزیز العداوي741004040011

الرباط - سال - زمور - زعیر57437عالل الحمراوي751004040012

الرباط - سال - زمور - زعیر57612علي المناني761004040017

الرباط - سال - زمور - زعیر57700رشید حمري771004040018

الرباط - سال - زمور - زعیر58027المصطفى بنوشان781004040021

الرباط - سال - زمور - زعیر58362محمد عدنان791004040022

الرباط - سال - زمور - زعیر58450سعید بنعثمان801004040025

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 198 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الرباط - سال - زمور - زعیر58601نور الدین برھموش811004040027

الرباط - سال - زمور - زعیر58947یوسف خنیجر821004040029

الرباط - سال - زمور - زعیر59336الحسن بنعبو831004040032

الرباط - سال - زمور - زعیر59387عمر ونزارني841004040033

الرباط - سال - زمور - زعیر60574خدوج الراضي851004040037

الرباط - سال - زمور - زعیر60677امینة بلخیري861004040039

الرباط - سال - زمور - زعیر61035امال حردود871004040042

الرباط - سال - زمور - زعیر61082جمال بوجعبط881004040043

الرباط - سال - زمور - زعیر61693مولود ازلماض891004040044

الرباط - سال - زمور - زعیر63453عبد العظیم فتحة901004040047

الرباط - سال - زمور - زعیر63459طلحة عثمان911004040048

الرباط - سال - زمور - زعیر63471ادریس اوحمو921004040053

الرباط - سال - زمور - زعیر64285سلیم جوت931004040060

الرباط - سال - زمور - زعیر64600سعید ارویف941004040064

الرباط - سال - زمور - زعیر89003ھشام احنانوش951004040065

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 199 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الرباط - سال - زمور - زعیر89428ھشام الخوش961004040066

الرباط - سال - زمور - زعیر91125محمد قراش971004040070

الرباط - سال - زمور - زعیر91281فرید مستبشیر981004040073

الرباط - سال - زمور - زعیر91432محمد مشعر991004040075

الرباط - سال - زمور - زعیر213890عبد هللا محاتي1001004040123

الرباط - سال - زمور - زعیر240103السعدیة عاي1011004040131

الرباط - سال - زمور - زعیر240109لطیفة الكنیزي1021004040132

الرباط - سال - زمور - زعیر240583احمد القیسي1031004040137

الرباط - سال - زمور - زعیر258416ادریس اشحیما1041004040141

الرباط - سال - زمور - زعیر270313محمد شباني1051004040145

الرباط - سال - زمور - زعیر270466موالي المھدي عبدالوي1061004040146

الرباط - سال - زمور - زعیر288329ادریس قسام1071004040147

الرباط - سال - زمور - زعیر734934محمكد منیار1081004040181

الرباط - سال - زمور - زعیر735099حسن بونوار1091004040182

الرباط - سال - زمور - زعیر737939عبد هللا الطیبي1101004040183

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 200 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الرباط - سال - زمور - زعیر740782مصطفى سلیمان1111004040185

الرباط - سال - زمور - زعیر744071فؤاد الوقواق1121004040189

الرباط - سال - زمور - زعیر745581ابراھیم بكار1131004040192

الرباط - سال - زمور - زعیر749690محمد واكریم1141004040195

الرباط - سال - زمور - زعیر852175عائشة مطالب1151004040196

الرباط - سال - زمور - زعیر863620لطیفة مشرح1161004040209

الرباط - سال - زمور - زعیر1047727فوزیة بوزكري1171004040246

الرباط - سال - زمور - زعیر1265279لوبنة شنین1181004040311

الرباط - سال - زمور - زعیر1268566لطیفة مصلي1191004040318

الرباط - سال - زمور - زعیر1153683حسناء اوخیي1201004040466

الرباط - سال - زمور - زعیر1153690نبیل العیاشي1211004040467

الرباط - سال - زمور - زعیر240479الغازي بركاش1221004090003

الدار البیضاء الكبرى861315فاطمة العلجة10901040048

الدار البیضاء الكبرى172883عبد اللطیف محتوس20901040050

الدار البیضاء الكبرى861750بشرى ھابي30901040066

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 201 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1239507كوثر سكرات40902040024

الدار البیضاء الكبرى1239216امل روماني50902040026

الدار البیضاء الكبرى216957عبدااللھ بوستة60902040027

الدار البیضاء الكبرى240902خدیجة الحجار70902040029

الدار البیضاء الكبرى1235635مجیدة شیناب80902040033

الدار البیضاء الكبرى1265261خدیجة اشھب90902040035

الدار البیضاء الكبرى1239497ایمان سوعاید100902040050

الدار البیضاء الكبرى1236183اسماء الغیاتي110902040057

الدار البیضاء الكبرى59007منى حجاجي120903040001

الدار البیضاء الكبرى63653مجدلین المصباحي130903040002

الدار البیضاء الكبرى204060الصافي عبدالخالق140903040008

الدار البیضاء الكبرى238515التازي كمال150903040020

الدار البیضاء الكبرى239105سعید  مجاھد160903040021

الدار البیضاء الكبرى239120فؤاد رجالي170903040022

الدار البیضاء الكبرى239842ناجي     احمد180903040024

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 202 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى240731بوشني   المیلودي190903040025

الدار البیضاء الكبرى338788السعدیة زیدان200903040029

الدار البیضاء الكبرى735002جمیلة برطال210903040035

الدار البیضاء الكبرى863950سمیة الشرقاوي220903040055

الدار البیضاء الكبرى945721السعدیة موكلي230903040062

الدار البیضاء الكبرى951052السعدیة تاشفین240903040070

الدار البیضاء الكبرى956065حیاة امكیمل250903040075

الدار البیضاء الكبرى1114017لبنى اإلدریسي الخملیشي260903040084

الدار البیضاء الكبرى1114700ملیكة لولیج270903040085

الدار البیضاء الكبرى1116867أشغاف نوال280903040087

الدار البیضاء الكبرى1119024أسماء ارزیقي290903040088

الدار البیضاء الكبرى1153981أعراب ھدى300903040089

الدار البیضاء الكبرى1156054سمیرة العالمة310903040090

الدار البیضاء الكبرى1158236سلوى بن أخیتي320903040091

الدار البیضاء الكبرى1178184نجاة كامل330903040093

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 203 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1178556نمیلي نجاة340903040094

الدار البیضاء الكبرى1181343خدیجة اسلیمان350903040095

الدار البیضاء الكبرى1234407دنیا عواني360903040096

الدار البیضاء الكبرى1238729حكیمة النجاري370903040097

الدار البیضاء الكبرى1266699سعیدة فاكر380903040098

الدار البیضاء الكبرى1267820زھــــرة  لـبـیـــــــض390903040099

الدار البیضاء الكبرى1178174كوثر قالتي400904040053

الدار البیضاء الكبرى1119002حسناء نتیج410905040007

الدار البیضاء الكبرى744412السعدیة ركیك420905040008

الدار البیضاء الكبرى1178455زوھرة محاول430905040013

الدار البیضاء الكبرى1153871نادیة القاضي440905040035

الدار البیضاء الكبرى1238791فتیحة وفیق450905040036

الدار البیضاء الكبرى853614عائشة أیت شفي460905040054

الدار البیضاء الكبرى63527خدیجة الطالب470905040055

الدار البیضاء الكبرى241050خدیجة حراث480905040058

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 204 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى64399عبدالعالي مرضي490905040059

الدار البیضاء الكبرى1175470حیات الحاتمي500905040060

الدار البیضاء الكبرى241062حفیطة التاقي510905040061

الدار البیضاء الكبرى140550عمر اسامة52906040010

الدار البیضاء الكبرى165729محمد درویش53906040013

الدار البیضاء الكبرى206534عبد المجید قمري54906040027

الدار البیضاء الكبرى216888سعید زكیر55906040032

الدار البیضاء الكبرى237163عبدالصمد مرتضى56906040033

الدار البیضاء الكبرى239050أحمد صناع57906040034

الدار البیضاء الكبرى239745مصطفى جداد58906040038

الدار البیضاء الكبرى672773عبداالاله الدحیمن59906040053

الدار البیضاء الكبرى1044130ملیكة زواري60906040116

الدار البیضاء الكبرى1044149لبنى السراخ61906040117

الدار البیضاء الكبرى1115280رقیة بوغرود62906040121

الدار البیضاء الكبرى1180797سمیرة لھالل63906040126

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 205 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1237186حسناء ھشام64906040128

الدار البیضاء الكبرى1239309نادیة سعیدي65906040129

الدار البیضاء الكبرى1263855خدیجة العماري66906040130

الدار البیضاء الكبرى1264779خدیجة بودني67906040131

الدار البیضاء الكبرى1265785سعیدة امیني68906040132

الدار البیضاء الكبرى1265888مینة الغیغاي69906040133

الدار البیضاء الكبرى1267521مریم جغمان70906040134

الدار البیضاء الكبرى165486مصطفى ایت أبویھ710907040031

الدار البیضاء الكبرى1125589نوال حجازي الصنھاجي720907040032

الدار البیضاء الكبرى1120223نادیة السمامي730907040039

الدار البیضاء الكبرى1173541زھیرة شبوك740907040043

الدار البیضاء الكبرى744140سمیرة إیموغاس750907040044

الدار البیضاء الكبرى1119322ماجدة العرایشي760907040045

الدار البیضاء الكبرى60885خدیجة اسفیري770907040047

الدار البیضاء الكبرى204559مصطفى اكرایمي780907040048

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 206 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1178430لبنى محجوبي790907040049

الدار البیضاء الكبرى1265416مریم الدیوري800907040055

الدار البیضاء الكبرى1043963عائشة أشنید810907040056

الدار البیضاء الكبرى1174106مھا بایروك820907040066

الدار البیضاء الكبرى1113903نادیة السماوي830907040067

الدار البیضاء الكبرى216779علي لعسل840907040076

الدار البیضاء الكبرى1266267بشرى المریني850907040083

الدار البیضاء الكبرى60329یامنة حاكمي860908040001

الدار البیضاء الكبرى1117763فاطمة الشبیركي870908040005

الدار البیضاء الكبرى56111نعیمة شھاد880908040022

الدار البیضاء الكبرى1264502حنان ابن لخضر890908040024

الدار البیضاء الكبرى1154443سلوى الحمزاوي900908040026

الدار البیضاء الكبرى1268988زینب او لخضر910908040027

الدار البیضاء الكبرى1264741رشیدة بوشاویر920908040028

الدار البیضاء الكبرى1265952حنان الحاجي930908040048

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 207 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1173871بھیجة ابو سعید940908040057

الدار البیضاء الكبرى1236166غزالن الكاد950908040103

الدار البیضاء الكبرى1268791حفیظة وعزي960908040104

الدار البیضاء الكبرى1267627سھام كالف970908040105

الدار البیضاء الكبرى238094جمال زعفراني980908040113

الدار البیضاء الكبرى1236448محمد الخاوي990908040114

الدار البیضاء الكبرى1264177سمیرة بلفساحي1000908040120

الدار البیضاء الكبرى1153893نادیة غلوي1010908040126

الدار البیضاء الكبرى1236622الیاقوت الموقت1020908040129

الدار البیضاء الكبرى861125مینة منصوري االدریسي1030908040130

الدار البیضاء الكبرى1178282سعید خالص1040908040131

الدار البیضاء الكبرى1153897سناء الوكیلي1050908040133

الدار البیضاء الكبرى1404657سمیرة المعروفي1060909040003

الدار البیضاء الكبرى1307247ھاجر كرامن1070909040006

الدار البیضاء الكبرى1238288سمیرة مھمال1080909040009

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 208 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1266794صلیحة فنیني1090909040018

الدار البیضاء الكبرى1237418كوثر ھشام1100909040019

الدار البیضاء الكبرى1045797سمیرة الغزالني1110909040020

الدار البیضاء الكبرى1307234سومیة غیات1120909040022

الدار البیضاء الكبرى1233822فدوى عبدالفتاح1130909040023

الدار البیضاء الكبرى1236164ابتسام الفتوحي1140909040025

الدار البیضاء الكبرى1237628بشرى جمالي1150909040027

الدار البیضاء الكبرى1267697بوشرى خزرج1160909040031

الدار البیضاء الكبرى1179504مریم مطاش1170909040038

الدار البیضاء الكبرى1236830عتیقة الصافي1180909040039

الدار البیضاء الكبرى1264313یوسف بلفقیھ1190909040040

الدار البیضاء الكبرى1234666حسناء بكدید1200909040041

الدار البیضاء الكبرى851692فوزیة لوراغي1210909040042

الدار البیضاء الكبرى1153984نورة جفان1220909040043

الدار البیضاء الكبرى1237615آمال جبران1230909040045

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 209 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1239279رجاء صافا1240909040050

الدار البیضاء الكبرى1235279فاطمة بوكور1250909040051

الدار البیضاء الكبرى1174402حكیمة بوطھیر1260909040052

الدار البیضاء الكبرى1238792خدیجة واغاوس1270909040053

الدار البیضاء الكبرى1308082جمیلة وھبي1280909040054

الدار البیضاء الكبرى1157465حسناء بوالقرطاس1290909040056

الدار البیضاء الكبرى1236883ھشام السیاحي1300909040061

الدار البیضاء الكبرى1234408حكیمة عوفیر1310909040062

الدار البیضاء الكبرى1174496فضیلة الفرام1320909040063

الدار البیضاء الكبرى1239117یوسف الرجاء في هللا1330909040064

الدار البیضاء الكبرى1154476منار الحمیدي1340909040065

الدار البیضاء الكبرى1180996عبدالمجید الزبیدي1350909040066

الدار البیضاء الكبرى1404874صفاء لزعار1360909040069

الدار البیضاء الكبرى978437نعیمة برحیل1370909040073

الدار البیضاء الكبرى1269658احالم طاھیري1380909040076

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 210 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى89044رشید بوجنة1390909040084

الدار البیضاء الكبرى1123206سمیة الوھیبي1400909040085

الدار البیضاء الكبرى1267826نزھة لبلیدي1410909040086

الدار البیضاء الكبرى1119085جمیلة آیت الحسین1420909040087

الدار البیضاء الكبرى1121837فاطمة بلو1430909040088

الدار البیضاء الكبرى1268292محمد مزوار1440909040092

الدار البیضاء الكبرى1239845بھیجة زین البشار1450909040094

الدار البیضاء الكبرى1114046سناء شرقاوي طنجي1460909040095

الدار البیضاء الكبرى1155523عائشة تزین1470909040096

الدار البیضاء الكبرى1305517سھام عابد1480909040098

الدار البیضاء الكبرى1238788سمر وادیني1490909040100

الدار البیضاء الكبرى1267726مھا خونة1500909040101

الدار البیضاء الكبرى317696خدیجة نجیح1510909040102

الدار البیضاء الكبرى1118904بشرى بن ھارون1520909040106

الدار البیضاء الكبرى1180760فتیحة منصور1530909040108

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 211 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1044564عاتقة حالجي1540909040110

الدار البیضاء الكبرى1173634حنان شاطري1550909040112

الدار البیضاء الكبرى1236423امال الكاللي1560909040113

الدار البیضاء الكبرى1269114زكیة ربنان1570909040114

الدار البیضاء الكبرى1238066سناء العیش1580909040115

الدار البیضاء الكبرى1113924صفیة اوبلوش1590909040116

الدار البیضاء الكبرى1153958نادیة بنعتابو1600909040117

الدار البیضاء الكبرى1155622سعاد جریري1610909040119

الدار البیضاء الكبرى1265911سناء الھبریشي1620909040120

الدار البیضاء الكبرى1173304نادیة عزمي1630909040121

الدار البیضاء الكبرى1113835خدیجة مؤدن1640909040122

الدار البیضاء الكبرى1264786جاد بودري1650909040123

الدار البیضاء الكبرى1238369رشیدة مرزوق1660909040129

الدار البیضاء الكبرى1153916سمیرة المسكیني1670909040130

الدار البیضاء الكبرى1269298نجاة سعد اللوي1680909040131

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 212 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1153747آمال مجني1690909040132

الدار البیضاء الكبرى1268557عزیزة مرتضى1700909040134

الدار البیضاء الكبرى1308519سمیة تازي1710909040136

الدار البیضاء الكبرى1175190فتیحة بندادي1720909040137

الدار البیضاء الكبرى1119097غیثة بوحمام1730909040138

الدار البیضاء الكبرى1239816حفصة الزرغیلي1740909040139

الدار البیضاء الكبرى1120806حسنى الزمراني1750909040143

الدار البیضاء الكبرى1233816نزھة عباسي1760909040144

الدار البیضاء الكبرى1307832حنان منصور1770909040145

الدار البیضاء الكبرى1270025نورة زوالغ1780909040146

الدار البیضاء الكبرى1269435إلھام صمیم1790909040151

الدار البیضاء الكبرى1118033الزھرة لكحل1800909040152

الدار البیضاء الكبرى1268205احالم ملیحي1810909040153

الدار البیضاء الكبرى1401272نجاة حبیب1820909040154

الدار البیضاء الكبرى1116749فاتن لزعار1830909040156

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 213 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1235602امین لشرقاوي المالقي1840909040161

الدار البیضاء الكبرى1236384حسناء الجوزي1850909040164

الدار البیضاء الكبرى1044775بشرى السعیدي1860909040166

الدار البیضاء الكبرى1047495حسن البیضوري1870909040168

الدار البیضاء الكبرى1269163فاطمة الزھراء رحمون1880909040171

الدار البیضاء الكبرى1269370فاطمة الزھراء الصحراوي1890909040172

الدار البیضاء الكبرى1267096زینب حنیوي1900909040173

الدار البیضاء الكبرى1153825ملیكة رمزي1910909040175

الدار البیضاء الكبرى1175349حفیظة ضعیفي1920909040177

الدار البیضاء الكبرى1153869لیلى لرزق1930909040180

الدار البیضاء الكبرى1308521فاطمة الزھراء تباب1940909040181

الدار البیضاء الكبرى1235934مریم العلوي المراني1950909040182

الدار البیضاء الكبرى1404492سناء عزیز1960909040185

الدار البیضاء الكبرى63535كریمة ھوام1970909040186

الدار البیضاء الكبرى1153753سمیرة غیلمان1980909040187

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 214 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1307948إیمان محسن1990909040188

الدار البیضاء الكبرى1153752أمینة اظبیب2000909040190

الدار البیضاء الكبرى734963الشریف زرھان2010909040191

الدار البیضاء الكبرى1115224نادیة لھنة2020909040192

الدار البیضاء الكبرى1268332شروق ملوك2030909040193

الدار البیضاء الكبرى1235063سعاد بشارة2040909040194

الدار البیضاء الكبرى238956أحمد رابح2050909040195

الدار البیضاء الكبرى1179545لال وفاء مزیال2060909040203

الدار البیضاء الكبرى1269913مریم زكي2070909040206

الدار البیضاء الكبرى1265512لبنى العبدالوي2080909040207

الدار البیضاء الكبرى1265551سھام األحمادي2090909040208

الدار البیضاء الكبرى1269940نصیرة زاط2100909040209

الدار البیضاء الكبرى1268435أمال مفتیح2110909040211

الدار البیضاء الكبرى1406040احالم جالل2120909040212

الدار البیضاء الكبرى1153745ھدى الواعي2130909040213

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 215 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1234373غیثة أمیال2140909040215

الدار البیضاء الكبرى1404921لمیاء مراد2150909040217

الدار البیضاء الكبرى1238809سناء وحمان2160909040219

الدار البیضاء الكبرى56421عبد الھادي حداني2170910040001

الدار البیضاء الكبرى63686ابتسام الحیرش2180910040003

الدار البیضاء الكبرى174809سعید النائحة2190910040010

الدار البیضاء الكبرى206788مصطفى باركة2200910040015

الدار البیضاء الكبرى239733احمد زیداني2210910040020

الدار البیضاء الكبرى861729فاتحة الداودي2220910040046

الدار البیضاء الكبرى862521أمینة قمري2230910040047

الدار البیضاء الكبرى863920عتیقة األزھر2240910040048

الدار البیضاء الكبرى1044488فتیحة الشاوي2250910040065

الدار البیضاء الكبرى1044784نادیة جبار2260910040067

الدار البیضاء الكبرى1046289صباح بوعرفة2270910040068

الدار البیضاء الكبرى1052300امنة أوشنید2280910040069

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 216 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1118966فاطمة عبد النور2290910040073

الدار البیضاء الكبرى1120016خدیجة الكاسمي2300910040074

الدار البیضاء الكبرى1120458نادیة الخودة2310910040075

الدار البیضاء الكبرى1120541نادیة بوغالم2320910040076

الدار البیضاء الكبرى1122558كریم مھید2330910040077

الدار البیضاء الكبرى1158235فوزیة جخال2340910040078

الدار البیضاء الكبرى1158653فاطمة الشوكي2350910040079

الدار البیضاء الكبرى1176189لبنى الخضري2360910040080

الدار البیضاء الكبرى1179694سمیرة سالمي2370910040081

الدار البیضاء الكبرى1234964وفاء بنمرزوك2380910040084

الدار البیضاء الكبرى1235044لمیاء برحیل2390910040085

الدار البیضاء الكبرى1236187أسماء الغیفاري2400910040086

الدار البیضاء الكبرى1236349سناء الحتمي2410910040087

الدار البیضاء الكبرى1237679سھام اجمالي2420910040088

الدار البیضاء الكبرى1239041سعیدة أوزیزي2430910040089

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
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الدار البیضاء الكبرى1265656أمال العسري2440910040090

الدار البیضاء الكبرى1267558فاطمة قدمي2450910040092

الدار البیضاء الكبرى1267742نادیة قیقاني2460910040093

الدار البیضاء الكبرى1267980ھناء الغلیمي2470910040094

الدار البیضاء الكبرى1268942سعدیة أكج2480910040095

الدار البیضاء الكبرى1269558فاطمة الزھراء اسقیطة2490910040096

الدار البیضاء الكبرى1306038سعاد بنضاویة2500910040097

الدار البیضاء الكبرى1306995فاطمة الزھراء المتقي2510910040098

الدار البیضاء الكبرى1367402زھرة العادیلي2520910040099

الدار البیضاء الكبرى1405671رحمة الشرقاوي2530910040100

الدار البیضاء الكبرى1305962فاطمة بحوس2540911040001

الدار البیضاء الكبرى1548479رشیدة صخیر2550911040003

الدار البیضاء الكبرى1153842نادیة ابوصولة2560911040004

الدار البیضاء الكبرى1268825صباح اعقا2570911040005

الدار البیضاء الكبرى1267528إلھام كبیري2580911040006

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات
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الرقم 
الترتیبي
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               مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1307875حبیبة منشیف2590911040009

الدار البیضاء الكبرى1113788حكیمة حبوب2600911040013

الدار البیضاء الكبرى1263894سمیحة عریبي2610911040014

الدار البیضاء الكبرى204613بوشعیب مھدوف2620911040015

الدار البیضاء الكبرى1118951خدیجة بقدیر2630911040016

الدار البیضاء الكبرى1173931بشرى عیساوي2640911040017

الدار البیضاء الكبرى1236555فاطمة المروري2650911040018

الدار البیضاء الكبرى239743محمد كوزي2660911040019

الدار البیضاء الكبرى1268413لبنى میاه2670911040020

الدار البیضاء الكبرى1175172حنان بوكرین2680911040021

الدار البیضاء الكبرى1158198السعدیة علوي2690911040022

الدار البیضاء الكبرى1154008نجوى عابد2700911040024

الدار البیضاء الكبرى1266149عبد المطلب الخیالي2710911040026

الدار البیضاء الكبرى743446ادریس حب2720911040030

الدار البیضاء الكبرى1268666نادیة نایت وحمان2730911040032

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1238667حنان ندیف2740911040033

الدار البیضاء الكبرى1268380نادیة مسلیل2750911040034

الدار البیضاء الكبرى1238390أحمد میاني2760911040037

الدار البیضاء الكبرى1234724أحالم بطوشي2770911040038

الدار البیضاء الكبرى1113898یامنة لھروسي2780911040040

الدار البیضاء الكبرى1305621كریمة عیساوي2790911040043

الدار البیضاء الكبرى1044225نجاة بیلول2800911040045

الدار البیضاء الكبرى1153977ربیعة أمدجار2810911040050

الدار البیضاء الكبرى1046720عبد العزیز بنشكر2820911040052

الدار البیضاء الكبرى1123247ربیعة دینار2830911040057

الدار البیضاء الكبرى59382زینب فجري2840911040058

الدار البیضاء الكبرى745506خدیجة مساعف2850911040060

الدار البیضاء الكبرى239861عبد الرحیم حیاتي2860911040063

الدار البیضاء الكبرى1267712یوسف خیطاوي2870911040064

الدار البیضاء الكبرى1238618عائشة مطعیم2880911040065

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الدار البیضاء الكبرى1238548سمیر موفلیح2890911040066

الدار البیضاء الكبرى1119029سھام رادید2900911040067

الدار البیضاء الكبرى205282عبد الحمید زیراري291912090005

الدار البیضاء الكبرى239732حسن بنصدیق292912090006

الجھة الشرقیة130705سعید مركوم10801040005

الجھة الشرقیة1178237حنان قیوع20801040105

الجھة الشرقیة1237929عفاف كراعي30801040125

الجھة الشرقیة746887حیاة عامر40801040126

الجھة الشرقیة1404829شھرزاد قشور50801040131

الجھة الشرقیة1234203ھشام العجرودي60801040133

الجھة الشرقیة1308550لمیاء توري70801040137

الجھة الشرقیة1238065حنان لحسیني80801040138

الجھة الشرقیة1308282سناء رزوق90801040139

الجھة الشرقیة1179206عزیز حریكا100801040142

الجھة الشرقیة741806عبد هللا رابحي110801040143

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة664672امحمد زبوج120801040148

الجھة الشرقیة664893محمد والحادج130801040153

الجھة الشرقیة241506حفیظة برحیل140801040158

الجھة الشرقیة1115007رجاء الدخیسي150801040161

الجھة الشرقیة1400590نادیة مسعودي160801040162

الجھة الشرقیة59487نصر الدین زرقیت170801040164

الجھة الشرقیة746176أحمد بوجنان180801040170

الجھة الشرقیة1114950لیلى یوسفي190801040185

الجھة الشرقیة955575ملیكة برنشي200802040271

الجھة الشرقیة1046996فاتحة أعشو210802040302

الجھة الشرقیة1052520حفیظة بنعلي220802040304

الجھة الشرقیة1114957فاطمة الزھراء مولودي230802040308

الجھة الشرقیة1115015شھرزاد كركور المیعاد240802040309

الجھة الشرقیة1117634سعاد غودان250802040312

الجھة الشرقیة1159314لبنى بوزلفان260802040324

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1115149علي فني270803040002

الجھة الشرقیة1173405فوزیة بوبیة280803040014

الجھة الشرقیة1172856ملیكة عبو290803040026

الجھة الشرقیة206725موالي العربي  الثابت300803040028

الجھة الشرقیة1049448حسیني زریف310803040036

الجھة الشرقیة1177666الزھراء نقروز320803040045

الجھة الشرقیة1172966حریة بوداد330803040054

الجھة الشرقیة60425فاتحة  محمد امین340803040070

الجھة الشرقیة1263222زكیة عبد الحق350803040071

الجھة الشرقیة1265088سمیرة شعباني360803040076

الجھة الشرقیة1407452حمید السعید370803040078

الجھة الشرقیة1406308خالد امنزو380803040084

الجھة الشرقیة60024سعید  اوبنیوسف390803040090

الجھة الشرقیة1305489السعدیة عبو400803040107

الجھة الشرقیة1406025رشیدة مشھاب410803040116

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1155422كریمة بوخریص420803040117

الجھة الشرقیة739284حمو الحسیني430803090001

الجھة الشرقیة237759بركة رحموني440803090003

الجھة الشرقیة237903محمد قشابو450803090004

الجھة الشرقیة1176449مراد كرتلي460804040006

الجھة الشرقیة1120096عبد المالك زھیر470804040007

الجھة الشرقیة862655فاطمة الرمضاني480804040014

الجھة الشرقیة270739محمد لویسي490804040031

الجھة الشرقیة1236782رضوان النوالي500804040073

الجھة الشرقیة1404724عبدالحق الغابي510804040074

الجھة الشرقیة1114870نورالدین بنطاھر520804040076

الجھة الشرقیة1049464عبدالقادر بلحبیب530804040081

الجھة الشرقیة1115017نعیمة ودغیري540804040083

الجھة الشرقیة1175425عبدالرحمان الدرویش550804040084

الجھة الشرقیة1264591یاسین بن الطایع560804040087

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1308247حیاة رحماني570804040089

الجھة الشرقیة288330الحسین زرو580805040011

الجھة الشرقیة1044495عبد المجید الكحل590805040017

الجھة الشرقیة1115057یحي اطویل600805040022

الجھة الشرقیة1122780سلیمان اغاللة610805040025

الجھة الشرقیة1155262مریم بنبال620805040028

الجھة الشرقیة1173856سكینة عبد القوي630805040031

الجھة الشرقیة1174229فوزیة بركاني640805040032

الجھة الشرقیة1179976مریم أوبازي650805040033

الجھة الشرقیة1233833سلیمة عبد الرحمان660805040038

الجھة الشرقیة1233921حیاة عشور670805040039

الجھة الشرقیة1234008مصطفى احربوس680805040040

الجھة الشرقیة1234255نوال العلوي690805040041

الجھة الشرقیة1235210لیلى بوحفنة700805040042

الجھة الشرقیة1235270أحمد بوخرصة710805040043

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات
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الرقم 
الترتیبي
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               مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1235778محمد درویش720805040044

الجھة الشرقیة1235932سناء العلمي730805040046

الجھة الشرقیة1236041بوشرى البنوني740805040047

الجھة الشرقیة1237449امین حمیني750805040048

الجھة الشرقیة1237455بدر الدین ھواري760805040049

الجھة الشرقیة1238865بنعیسى بنشكر770805040053

الجھة الشرقیة1265366طریق داودي780805040058

الجھة الشرقیة1266292خالد المنني790805040059

الجھة الشرقیة1268766حبیب نووي800805040064

الجھة الشرقیة1307811فوزیة امھیاوي810805040070

الجھة الشرقیة1400201منال حدو820805040076

الجھة الشرقیة1404430عماد عایدي830805040079

الجھة الشرقیة1404476یوسف عنوري840805040080

الجھة الشرقیة1404622محمد دحماني850805040087

الجھة الشرقیة1406234محمد اغصاي860805040102

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1406559یونس بولعجول870805040108

880805040111
موالي ادریس الشریفي 

العلوي
الجھة الشرقیة1406641

الجھة الشرقیة1407158كریمة قروش890805040120

الجھة الشرقیة1407290محمد مقراوي900805040121

الجھة الشرقیة1407387سعید عفان910805040122

الجھة الشرقیة1548470عبد العزیز العزیز920805040134

الجھة الشرقیة1119637أمال شكري930806040009

الجھة الشرقیة172745محمد جلطي940806040021

الجھة الشرقیة269824حسان مغفور950806040033

الجھة الشرقیة173121مصطفى زروالي960806040035

الجھة الشرقیة1114902بنیونس الوالي970806040062

الجھة الشرقیة1155189فضیلة صباحي980806040063

الجھة الشرقیة1155207عكاشة مداح990806040067

الجھة الشرقیة1155214فؤاد محمودي1000806040069

الجھة الشرقیة1175332محمد الشویخ1010806040070

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 227 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1234863إیمان بنبراھیم1020806040071

الجھة الشرقیة1173552سمیة الشادلي1030806040072

الجھة الشرقیة1174118زلیخة بنسعید1040806040074

الجھة الشرقیة1176029ھند العیاشي1050806040084

الجھة الشرقیة743578حمید رزوك1060806040086

الجھة الشرقیة1155291سعید وعزاني1070806040090

الجھة الشرقیة1180978فاطمة الزھراء زیرار1080806040098

الجھة الشرقیة1155330میمون إبراھیمي1090806040100

الجھة الشرقیة1239364نادیة صنصال1100806040101

الجھة الشرقیة1049060نبیل عبدوس1110806040115

الجھة الشرقیة58928جمیلة زیاني1120806040116

الجھة الشرقیة1045281الطیب شحالل1130806040117

الجھة الشرقیة1047159توریة جباري1140806040121

الجھة الشرقیة1115080الحسین الزھیري1150806040127

الجھة الشرقیة1155368عبد هللا عبدوس1160806040128

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 228 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1236732جمال الیعكوبي1170806040134

الجھة الشرقیة1175473رشید الحیاني1180806040135

الجھة الشرقیة1155388نعیمة عشور1190806040136

الجھة الشرقیة1239882حسناء زھري1200806040137

الجھة الشرقیة1176483عادل ھبالج1210806040140

الجھة الشرقیة1269793بوشرى طوال1220806040144

الجھة الشرقیة1049803الختیر یعال1230806040150

الجھة الشرقیة1115086فتیحة شینوف1240806040152

الجھة الشرقیة1238072ابراھیم لكحل1250806040159

الجھة الشرقیة1155405رقیة فخاري1260806040160

الجھة الشرقیة1174756نوال فحشوش1270806040166

الجھة الشرقیة1407392محمد وعزاني1280806040169

الجھة الشرقیة1404746فتیحة الساخي1290806040170

الجھة الشرقیة1115151یمینة دغو1300806040180

الجھة الشرقیة1115155نوال بختاوي1310806040181

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 229 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1406830خدیجة المھداوي1320806040185

الجھة الشرقیة1307865زلیخة محي1330806040186

الجھة الشرقیة1120198مصطفى بوسعید1340806040187

الجھة الشرقیة1048532محمد بوعمامة1350806040200

الجھة الشرقیة1173602سناء شكري1360806040207

الجھة الشرقیة63192نادیة دخیسي1370806040208

الجھة الشرقیة1155363عمر عكري1380806040209

الجھة الشرقیة206894بن عبد هللا لكریمي1390806090001

الجھة الشرقیة1158565سعادة حسیني1400807040001

الجھة الشرقیة1122730زلیخة الحجیوي1410807040006

الجھة الشرقیة1234807كوثر بلفقیھ1420807040014

الجھة الشرقیة1044967یحي نصاطي1430807040015

الجھة الشرقیة56721مصطفى النقضاوي1440807040020

الجھة الشرقیة1155272فؤاد سواري1450807040029

الجھة الشرقیة1122718عبد الكریم المنصوري1460807040035

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 230 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1044945عبد الكریم الفرحاني1470807040058

الجھة الشرقیة1178301عواطف خربوش1480807040071

الجھة الشرقیة1264730حكیم بوعزة1490807040072

الجھة الشرقیة1173935عمر عیساوي1500807040077

الجھة الشرقیة237712محمد زروق1510807040092

الجھة الشرقیة742193یامنة عمري1520807040109

الجھة الشرقیة1236873عصام اسلیماني1530807040116

الجھة الشرقیة1117632محمد الوریق1540807040130

الجھة الشرقیة1399887سلیمة الھاللي1550807040131

الجھة الشرقیة1265599لیلى العماري1560807040135

الجھة الشرقیة1048535رشید مكاوي1570807040142

الجھة الشرقیة1263702نسرین اللیزاتي1580807040143

الجھة الشرقیة1158589نجاة بوكراع1590807040144

الجھة الشرقیة743527أحمد مسدوري1600807040145

الجھة الشرقیة1048976خالید طنطان1610807040150

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 231 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة740576محمد المجدوب1620807040151

الجھة الشرقیة1122787كمال الطایبي1630807040154

الجھة الشرقیة863597مریم بنحلیمة1640807040155

الجھة الشرقیة1158568أحمد ھرفوف1650807040156

الجھة الشرقیة1114948فاطمة رزقي1660807040163

الجھة الشرقیة1155305عبد الحلیم لوكیلي1670807040164

الجھة الشرقیة1158567محمد بودة1680807040168

الجھة الشرقیة56413عبد المنعم بوزیدي1690807040176

الجھة الشرقیة1155463عبد الحق لحروري1700807040186

الجھة الشرقیة1045874المصطفى أواللي1710807040195

الجھة الشرقیة1264328عفاف بلھادي1720807040200

الجھة الشرقیة1122726سعادة أومحمد1730807040211

الجھة الشرقیة1122758عبد الرحیم المسعودي1740807040225

الجھة الشرقیة55088المختار عامري1750807040230

الجھة الشرقیة1122772لیلى سحنون1760807040237

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 232 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1238819إكرام وجان1770807040243

الجھة الشرقیة1175415سمیرة دلل1780807040252

الجھة الشرقیة1265242إكرام الشریفي1790807040254

الجھة الشرقیة1122745سعیدة جوھري1800807040255

الجھة الشرقیة1174250ھدى بن ھنوش1810807040256

الجھة الشرقیة1176262سمیرة المعموري1820807040260

الجھة الشرقیة1307092فاطمة السعیدي1830807040267

الجھة الشرقیة390961أسماء جدراوي1840807040268

الجھة الشرقیة1307752فیروز الحافي1850807040275

الجھة الشرقیة1401351رفیق المسعودي1860807040276

الجھة الشرقیة1266681غزالن فحفوحي1870807040278

الجھة الشرقیة1406728بشرى العاوني1880807040279

الجھة الشرقیة1155274ودیع عماري1890807040286

الجھة الشرقیة1238182سناء لكصیر1900807040288

الجھة الشرقیة1237737نوال قاضي1910807040298

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 233 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1048980جمال بنیماني1920807040300

الجھة الشرقیة1306510ایمان الدخیسي1930807040301

الجھة الشرقیة1407510حیاة السبیي1940807040303

الجھة الشرقیة1305481ھشام ابرغوتا1950807040305

الجھة الشرقیة1155216امال بوخلوف1960807040307

الجھة الشرقیة1407555سلمى الطاھري1970807040312

الجھة الشرقیة1238374خدیجة مصمودي1980807040318

الجھة الشرقیة1407599زكیة الزاحوط1990807040321

الجھة الشرقیة1307532رشیدة قجعیو2000807040327

الجھة الشرقیة1120120محمد أمین مساھل2010807040328

الجھة الشرقیة1266821كریم كرطیط2020807040332

الجھة الشرقیة1266960كمال حافیظي2030807040340

الجھة الشرقیة1407071سارة حموشي2040807040341

الجھة الشرقیة1267125مونیر حردادو2050807040343

الجھة الشرقیة1239059محمد قرواش2060807040344

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 234 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1401102سمیة زروق2070807040345

الجھة الشرقیة1264841نوال بوحمیدي2080807040353

الجھة الشرقیة1270023نجاة زواق2090807040355

الجھة الشرقیة1238172نزیھة لشھب2100807040356

الجھة الشرقیة735000محمد بودشیش2110807040357

الجھة الشرقیة1306875عبد الحق الكروت2120807040360

الجھة الشرقیة1158572توریة الباي2130807040364

الجھة الشرقیة1180808حیاة اجدیدي2140807040366

الجھة الشرقیة1406372فاطمة أزحاف2150807040367

الجھة الشرقیة1269416طارق صالحي2160807040370

الجھة الشرقیة1305960مطیع بدودو2170807040371

الجھة الشرقیة1307797الحجة ماء العینین2180807040373

الجھة الشرقیة1406363رشید أیاو2190807040374

الجھة الشرقیة1308618وھیبة زروال2200807040376

الجھة الشرقیة89784عبد السالم واضح2210807040378

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 235 من 236



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج 

الدرجة األولى من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة60335حسن بوغافري2220807040382

الجھة الشرقیة1305544محمد عشاب2230807040392

الجھة الشرقیة64514رشید كسریو2240807040399

الجھة الشرقیة1406362بلخیر ایدیم2250807040400

مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي

عن الوزیر وبتفویض منھ

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 236 من 236



           

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الجھة الشرقیة1545422ازروال شعل10801030010

الجھة الشرقیة1309089بدیعة غیالس20802030001

الجھة الشرقیة1504647سلیمة الیوسفي30802030002

الجھة الشرقیة1280239عبد العالي بنعبید40802030007

الجھة الشرقیة1309591غزالن صالحي50803030002

الجھة الشرقیة1408248حسنیة بن الھداجي60803030003

الجھة الشرقیة1545174محمد بوعزاوي70803030005

الجھة الشرقیة1545412أنس بالوي80804030005

الجھة الشرقیة1277996بوشطاط حنان90804030007

الجھة الشرقیة1284786حلیمة جدیدي100806030007

الجھة الشرقیة1407825لیلى بنصالح110806030008

الجھة الشرقیة1545409سمیر ارحیمي120806030010

الجھة الشرقیة1545410عبد القادر ایناو130806030011

الجھة الشرقیة1505743أنوار مشكوري140807030007

الجھة الشرقیة1408448جالل الریفي150807030014

الجھة الشرقیة1447655یمینة بوشامة160807030018

الدار البیضاء الكبرى1261836طافر العیادي10905030002

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - 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 14



           

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - دورة شتنبر 2015

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الدار البیضاء الكبرى1232925خدیجة شاكر20908030001

الدار البیضاء الكبرى1409025مریم الخاتم30908030002

الدار البیضاء الكبرى1409097دونیة كمال4908030006

الدار البیضاء الكبرى1261733خدیجة حمصي5908030007

الدار البیضاء الكبرى1284876المصطفى ضریف60909030006

الدار البیضاء الكبرى1544749نجاة حفیض70911030021

الرباط - سال - زمور - زعیر1284652حمید أیت البوخاري11002030002

الرباط - سال - زمور - زعیر1409028طارق المھاجر21002030021

الرباط - سال - زمور - زعیر1505401محمد التباعي31002030022

الرباط - سال - زمور - زعیر1448264عبد الحي حدادي41002030032

الرباط - سال - زمور - زعیر1447815إدریس العمارتي51002030052

الرباط - سال - زمور - زعیر1409654صوفیا حرمل61003030001

الرباط - سال - زمور - زعیر1545433كریمة بلقاضي71003030002

الرباط - سال - زمور - زعیر1544795أسماء المنصوري81003030008

الرباط - سال - زمور - زعیر1447814لھریوي حسني91003030014

الرباط - سال - زمور - زعیر1545179نوال الحجوجي101003030027

الرباط - سال - زمور - زعیر1409333بوغابة حفیظة111003030032

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - دورة شتنبر 2015

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الرباط - سال - زمور - زعیر1408830الھام الزھراوي121003030043

الرباط - سال - زمور - زعیر1447871أیت بن میلود زینب131003030044

الرباط - سال - زمور - زعیر1447965ابن عبدالكریم ایمان141003030049

الرباط - سال - زمور - زعیر1279578رجاء لعظیم151004030030

الرباط - سال - زمور - زعیر1544694امینة بوغدا161004030031

الرباط - سال - زمور - زعیر1544692سمیرة بعزي171004030034

الرباط - سال - زمور - زعیر1544672ھالة بالحاج181004030050

الرباط - سال - زمور - زعیر1505436فتیحة انحیلي191004030055

الرباط - سال - زمور - زعیر1408551سعید اورحو201004030060

الرباط - سال - زمور - زعیر1262167حمید السلیماني211004030061

الرباط - سال - زمور - زعیر1409244عزیز عسال221004030100

الشاویة - وردیغة1544300رفیق عبد المالك1601030002

الشاویة - وردیغة1544985مریم عبد الناصر2601030003

الشاویة - وردیغة1504609مصطفى كسیري3601030005

الشاویة - وردیغة1504490لحروري یحیى4601030007

الشاویة - وردیغة1409033إیمان نصر5601030011

الشاویة - وردیغة1545421لطیفة اجعجعان6601030014

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - دورة شتنبر 2015

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الشاویة - وردیغة1505689لمیة مرزوق70609030002

الشاویة - وردیغة1284450أحمد بنبابا80609030007

الشاویة - وردیغة1545435بشرى البخاري90641030001

الشاویة - وردیغة1409094مصطفى الوكیلي100699030003

الشاویة - وردیغة1504514رشید الحلوي110699030004

الشاویة - وردیغة1261891حنان لواردي120699030006

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1282327بوالرصاص عائشة10201030008

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1505437أوعضة زھور20201030013

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1544659زكریا الصالحي30202030003

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1408829عبد الرحیم الخلیلي40202030004

الغرب - الشراردة بني حسن1281219الداودي فاطمة10501030001

الغرب - الشراردة بني حسن1447621ھند البكاري20501030002

الغرب - الشراردة بني حسن1448263ھاشمي زكریاء30501030007

الغرب - الشراردة بني حسن1447486شیكري سارة40501030035

الغرب - الشراردة بني حسن1447942حنان تابتي50501030041

الغرب - الشراردة بني حسن1261491حسناء العزوزي60501030045

الغرب - الشراردة بني حسن1505417سمیة بغور70501030055

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - دورة شتنبر 2015

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الغرب - الشراردة بني حسن1284895رحمة السباعي80502030002

الغرب - الشراردة بني حسن1284889عزیزون ابراھیم90503030006

الغرب - الشراردة بني حسن1505431عثمان خلوقي100503030007

تادلة - أزیالل1544852عبد الغني الحمداني11225030004

تادلة - أزیالل1505427عبد الرحیم كنبور21225030009

تادلة - أزیالل1545420خلیفة ھرموزي31225030013

تادلة - أزیالل1505611غزالن باش41225030016

تادلة - أزیالل1447041فاطمة القوري51226030001

تادلة - أزیالل1544340عبد الكریم اعدو61226030002

تادلة - أزیالل1544505ادریس خیاط71226030005

تادلة - أزیالل1545417محمد اسماري81226030009

تادلة - أزیالل1448172األمین اكحایلو91226030013

تادلة - أزیالل1447244میمون احنصال101227030004

تادلة - أزیالل1409100محمد لغالم111227030005

تادلة - أزیالل1282459ھشام العروصي121227030006

تادلة - أزیالل1409764حسناء لھاللي131227030010

تادلة - أزیالل1408883لیلى رافعي141227030014

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - دورة شتنبر 2015

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

تازة الحسیمة تاونات1545176ایمان شیخي11501030001

تازة الحسیمة تاونات1447960المزازي عبدالحفیظ21501030002

تازة الحسیمة تاونات1447801المزوري منعم31501030015

تازة الحسیمة تاونات1408897نورة الغدیوي41502030011

تازة الحسیمة تاونات1545408خالد عباسي51502030013

تازة الحسیمة تاونات1544856یونس بوجلبان61503030006

تازة الحسیمة تاونات1407898جعفار یونس71503030022

تازة الحسیمة تاونات1281299سھام نفیس81503030024

دكالة - عبدة1409372حنان منصف11101030008

دكالة - عبدة1545266نعیمة كصاب21101030009

دكالة - عبدة1544332فاطمة الزھراء خلدي31101030016

دكالة - عبدة1544729منیة خدیري41101030025

دكالة - عبدة1447983بوشعیب العصبي51102030004

دكالة - عبدة1408293یاسین فرعون61102030022

دكالة - عبدة1504622عزیز عدراوي71102030025

دكالة - عبدة1409444سعاد الشكدالي81103030002

دكالة - عبدة1505443 فاطمة ایت سي محمد91103030031

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - دورة شتنبر 2015

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1285383ازندور  محمد10401030005

سوس - ماسة - درعة1309255قوبع  زكریاء20401030006

سوس - ماسة - درعة1544745كلثومة صفوان30401030015

سوس - ماسة - درعة1504548أسماء وضاح40401030016

سوس - ماسة - درعة1409076أبشرى ابراھیم50402030024

سوس - ماسة - درعة1545439عمر  موتبیع60403030003

سوس - ماسة - درعة1504485الشافعي  ادشباني70403030010

سوس - ماسة - درعة1505432عبدالمجید لمزلزي80403030029

سوس - ماسة - درعة1544858یوسف أعبور90404030004

سوس - ماسة - درعة1504497محمد  اسبیرو100404030026

سوس - ماسة - درعة1447388لطیفة بومھدي110405030004

سوس - ماسة - درعة1281077مایس عبد هللا120405030007

سوس - ماسة - درعة1505410فؤاد صادق130405030008

سوس - ماسة - درعة1505160حفیظة الخنافر140405030014

سوس - ماسة - درعة1505154عبد الباسط بوشنتوف150405030015

سوس - ماسة - درعة1545440یوسف وعزوز160406030001

سوس - ماسة - درعة1545096مغراوي عبد الحي170408030027

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - دورة شتنبر 2015

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

سوس - ماسة - درعة1545413عصام الشافعي180409030004

سوس - ماسة - درعة1504532فاضنة بیزیم190409030010

طنجة - تطوان1504527سحر ایت المودن11602030001

طنجة - تطوان1261584كنزة الكبرى21602030002

طنجة - تطوان1545287موالي عبد العظیم عزاوي31602030003

طنجة - تطوان1504459أسماء الملیح41605030010

طنجة - تطوان1447126حسناء بوكیري51607030002

فاس - بولمان1505083كوثر الجوھري11410030010

فاس - بولمان1284775إكرام حمودان21410030016

فاس - بولمان1505810حسن بوجبھة31410030017

فاس - بولمان1504712یونس العبادالي41410030020

فاس - بولمان1407948جمیلة تكشمیطة51410030023

فاس - بولمان1505826طارق ارزین61411030003

فاس - بولمان1447175فوزیة بوكطیبة71412030001

فاس - بولمان1545418زكریاء السرحاني81412030009

فاس - بولمان1545280سعید الوندي91413030001

فاس - بولمان1544688الھام تسودال101413030002

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

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - دورة شتنبر 2015

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

كلمیم - السمارة1505630حنان ابعوز10301030001

كلمیم - السمارة1545434مصطفى بوجدور20301030005

كلمیم - السمارة1544535فؤاد البار30301030007

كلمیم - السمارة1544665ابراھیم سمراوي40301030011

كلمیم - السمارة1408885الزھرة سركس50301030014

كلمیم - السمارة1447140عادل اجدع60301030015

كلمیم - السمارة1505419الطیب بوفریو70301030018

كلمیم - السمارة1408451محمد الطالبي80302030001

كلمیم - السمارة1408550بوبكر مودع90302030002

كلمیم - السمارة1504368فوزیة حكیم100302030003

كلمیم - السمارة1545411رشید بكري110304030002

كلمیم - السمارة1282291احمد معروف120304030004

كلمیم - السمارة1544655محمد شكیر130304030006

كلمیم - السمارة1447460احمد السباعي140304030008

كلمیم - السمارة1280418نورا جابا150305030002

مراكش - تانسیفت - الحوز1544912ابتسام حرار10701030001

مراكش - تانسیفت - الحوز1409480لمیاء ابو الوفاء20701030005

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات
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               مدیر�ة التقو�م وتنظ�م الح�اة المدرس�ة

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1261427خالد داجي30701030009

مراكش - تانسیفت - الحوز1409272فلك اقریقز40701030014

مراكش - تانسیفت - الحوز1505426ابراھیم السوسي50702030001

مراكش - تانسیفت - الحوز1504634عبد اللطیف اد عبد هللا60702030002

مراكش - تانسیفت - الحوز1544901رشید ارھال70703030001

مراكش - تانسیفت - الحوز1282547محمد قابلي80703030003

مراكش - تانسیفت - الحوز1544405محمد جمال الكوشي90703030011

مراكش - تانسیفت - الحوز1505685نبیل لخصیم100703030013

مراكش - تانسیفت - الحوز1545416عزیز المیر110703030014

مراكش - تانسیفت - الحوز1282460الحسن لمحلف120704030001

مراكش - تانسیفت - الحوز1284494عبد الجلیل ناجي130704030003

مراكش - تانسیفت - الحوز1408294حنان لعروسي140704030006

مراكش - تانسیفت - الحوز1504861محمد العسري150704030011

مراكش - تانسیفت - الحوز1505697عبد الصماد وھیبي160704030013

مراكش - تانسیفت - الحوز1447026المختار الدیب170705030005

مراكش - تانسیفت - الحوز1409087اسمھان العازیز180705030006

مراكش - تانسیفت - الحوز1261264أحمد بال190705030007

   عن الوزیر وبتفویض منھ 
مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة 
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات
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الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - دورة شتنبر 2015

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مراكش - تانسیفت - الحوز1544320سعید اشویخي200707030003

مراكش - تانسیفت - الحوز1544334زھیر طابیبا210707030004

مراكش - تانسیفت - الحوز1544652سعید اماكي220707030011

مكناس - تافیاللت1544486نبیل أورحو11301030011

مكناس - تافیاللت1448173حمید الفاطمي21302030003

مكناس - تافیاللت1505063اخموش یونس31302030008

مكناس - تافیاللت1544853لمیاء باري41303030005

مكناس - تافیاللت1504648سعاد حوام51303030007

مكناس - تافیاللت1409584عبد الحق  لمراني61303030009

مكناس - تافیاللت1544847أعدي عبد هللا71304030003

مكناس - تافیاللت1544421سحیمي عبد النبي81304030008

مكناس - تافیاللت1408413بابا محمد91304030009

مكناس - تافیاللت1544422طالب  عبد هللا101305030004

مكناس - تافیاللت1409386لعزیزي المصطفى111305030005

مكناس - تافیاللت1447265عبد المجید فكوري121305030007

مكناس - تافیاللت1447938اورزوق عبدالعزیز131305030023

مكناس - تافیاللت1544419حسن مزروب141306030001

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 11 من 14



           

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - دورة شتنبر 2015

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مكناس - تافیاللت1544485محمد مكرم151306030002

مكناس - تافیاللت1505077محمد االدریسي161306030003

مكناس - تافیاللت1505092محمد اقصیبي171306030004

مكناس - تافیاللت1544475سعید بھا181306030005

مكناس - تافیاللت1544481عبد المجید املوي191306030006

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 12 من 14



           

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - دورة شتنبر 2015

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

              والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

مكناس - تافیاللت1544482خدیجة العمارتي201306030008

مكناس - تافیاللت1505098فاطمة مساوي211306030009

مكناس - تافیاللت1309437عبد الھادي مزون221306030013

مكناس - تافیاللت1409532الحاج محمد اسماعیلي231306030015

مكناس - تافیاللت1277990سفیان بوشیخي241306030017

مكناس - تافیاللت1504714رشیدة البوقاعي251306030018

مكناس - تافیاللت1277840مروان احباري261306030019

مكناس - تافیاللت1544504محمد الصغیر271306030020

مكناس - تافیاللت1544676محمد غوشي281306030024

مكناس - تافیاللت1544600ابراھیم ھكو291306030027

وادي الذھب - لكویرة1280961محمد العربي  بوس الحاج10101030001

وادي الذھب - لكویرة1279460سعید  اإلدریسي20101030002

وادي الذھب - لكویرة1408645یوسف شنتاف30101030003

وادي الذھب - لكویرة1504934عبد الحق الزیات40101030010

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 13 من 14



           

الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیراالسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم الثانوي اإلعدادي - 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 14 من 14



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الجھة الشرقیة1405308یسرة الكامل10801050005

الجھة الشرقیة1405601ابتسام توزیني20801050010

الجھة الشرقیة1399493ادریس بوبكري30801050012

الجھة الشرقیة1549591بشرى الساف40801050014

الجھة الشرقیة1399914كریمة الخذري50802050003

الجھة الشرقیة1405380لطیفة حجي60802050004

الجھة الشرقیة1306763ھند الغزاوي70803050003

الجھة الشرقیة1549609فاطمة حمادي80803050008

الجھة الشرقیة1399084حیاة افغول90803050010

الجھة الشرقیة1406208فدوى عبیدي100803050012

الجھة الشرقیة1405231فاطمة الزھراء شویشو110803050015

الجھة الشرقیة1407015عواطف فالیو120803050024

الجھة الشرقیة1407324وسیلة میموني130803050025

الجھة الشرقیة1401592حیاة بقي140803050033

الجھة الشرقیة1549420نوال الدكاك150803050034

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 1 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1400736العقباني آمال160804050001

الجھة الشرقیة1234759بلحسن حیاة170804050002

الجھة الشرقیة1399945حلیمة المزروعي180804050005

الجھة الشرقیة1406610خدیجة بوزیان190804050008

الجھة الشرقیة1267414كریم جغنون200805050003

الجھة الشرقیة1400513فاطمة الزھراء لموسط210805050010

الجھة الشرقیة1401554أسماء الحرشاوي220805050018

الجھة الشرقیة1404899عبد الحمید مرصلي230805050022

الجھة الشرقیة1405114رجاء عمراوي240805050023

الجھة الشرقیة1405386أحالم حمو250805050024

الجھة الشرقیة1405586خدیجة تالسي260805050027

الجھة الشرقیة1406614نعیمة بوزید270805050031

الجھة الشرقیة1407157طارق كریمي280805050032

الجھة الشرقیة1549583أحالم ووشن290805050041

الجھة الشرقیة1549589منیة غربي300805050042

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 2 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1548918امال العالمي310805050045

الجھة الشرقیة1548923حبیبة عمراني320806050008

الجھة الشرقیة1263989بدر ایناو330806050019

الجھة الشرقیة1939718فوزیة یعال340806050020

الجھة الشرقیة1404643إكرام العالم350807050008

الجھة الشرقیة1367104نبیل أوراغ360807050009

الجھة الشرقیة1404937ابتسام الوزغاري370807050011

الجھة الشرقیة1307878رجاء مسكین380807050012

الجھة الشرقیة1400448فاطمة الزھراء قیسي390807050013

الجھة الشرقیة1405124نادیة عصمان400807050017

الجھة الشرقیة1268165بوشرة ماحي410807050018

الجھة الشرقیة1399267نورة عیادي420807050023

الجھة الشرقیة1405076یمینة ایت بلخیر430807050028

الجھة الشرقیة1307559خدیجة كبزیز440807050030

الجھة الشرقیة1306271فاطمة الزھراء بولجراف450807050041

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 3 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1367214حیاة البوعیادي460807050042

الجھة الشرقیة1235127عفاف بوعزة470807050043

الرباط - سال - زمور - زعیر1265198شاطر زینة11003050001

الرباط - سال - زمور - زعیر1308407السلفاتي جلیلة21003050002

الرباط - سال - زمور - زعیر1400495لحمیسة حنان31003050005

الرباط - سال - زمور - زعیر1400644منصف فاطمة الزھراء41003050006

الرباط - سال - زمور - زعیر1263669زینب علوي مصطفى51004050003

الرباط - سال - زمور - زعیر1264437امال بنشعایب61004050005

الرباط - سال - زمور - زعیر1266591الصامتي رشیدة71004050007

الرباط - سال - زمور - زعیر1306597رجاء العلمي81004050011

الرباط - سال - زمور - زعیر1368843نعیمة الزوین91004050014

الرباط - سال - زمور - زعیر1399570فاطمة بوریش101004050015

الرباط - سال - زمور - زعیر1400376ھدى قدوري111004050016

الرباط - سال - زمور - زعیر1405235لمیاء كلیرو121004050020

الرباط - سال - زمور - زعیر1367996خدیجة صدوق131004050023

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 4 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الرباط - سال - زمور - زعیر1405599بدیعة  طویل141004050028

الرباط - سال - زمور - زعیر1266035عزیزة الماللي151004050035

الرباط - سال - زمور - زعیر1399072رجاء اشرشور161004050039

الرباط - سال - زمور - زعیر1399260حلیمة عثمان171004050040

الرباط - سال - زمور - زعیر1405611سعاد زیدان181004050043

الرباط - سال - زمور - زعیر1405270ایمان المغزاوي191004050051

الشاویة - وردیغة1399321بركة محمد1601050013

الشاویة - وردیغة1307824جواد مانح2601050022

الشاویة - وردیغة1367442سناء البابي3601050080

الشاویة - وردیغة1405243جھان دازیر4601050084

الشاویة - وردیغة1400221خدیجة      حلیم5601050095

الشاویة - وردیغة1367698كوثر التسلیم60699050001

الشاویة - وردیغة1306655سھام العزیزي70699050006

الشاویة - وردیغة1264596امال بنیحى80699050010

الشاویة - وردیغة1307723إلھام لكراري90699050011

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 5 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة1308608حنان زمامو100699050017

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1399625شرع كریمة10201050013

الغرب - الشراردة - بني حسن1234811جھان بل المعضاضیة10501050002

الغرب - الشراردة - بني حسن1263496سلوى آیت بلعباس20501050006

الغرب - الشراردة - بني حسن1265104سمیر الشادلي إدریس30501050012

الغرب - الشراردة - بني حسن1265415سعاد دویمیك40501050014

الغرب - الشراردة - بني حسن1266421خلیل الوزاني الضحاك50501050016

الغرب - الشراردة - بني حسن1266737محمد فارو60501050018

الغرب - الشراردة - بني حسن1267183نوال ھلھالي70501050019

الغرب - الشراردة - بني حسن1267225جمیلة الحمري80501050020

الغرب - الشراردة - بني حسن1267621حمید كشكش90501050021

الغرب - الشراردة - بني حسن1269241محمد الرحیمیني100501050022

الغرب - الشراردة - بني حسن1269274لبنى روم110501050023

الغرب - الشراردة - بني حسن1305477نور الھدى اباحمان120501050026

الغرب - الشراردة - بني حسن1305730سمیة علیوي130501050027

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 6 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1305911عزیز باكثیر140501050028

الغرب - الشراردة - بني حسن1306091حفصة بنونة150501050029

الغرب - الشراردة - بني حسن1306266جلیلة بوكیرس160501050030

الغرب - الشراردة - بني حسن1307574لوبنى خفیف170501050032

الغرب - الشراردة - بني حسن1307633سومیة اكریمي180501050033

الغرب - الشراردة - بني حسن1308103الزھرة وعطوش190501050034

الغرب - الشراردة - بني حسن1367234إسھام الفالح200501050037

الغرب - الشراردة - بني حسن1367268یاسر بوخزار210501050038

الغرب - الشراردة - بني حسن1367283اسییة بونوار220501050039

الغرب - الشراردة - بني حسن1367303سومیة بوطبیب230501050040

الغرب - الشراردة - بني حسن1367497إیمان الحمصیلي240501050041

الغرب - الشراردة - بني حسن1367874یوسف وحید250501050042

الغرب - الشراردة - بني حسن1368218نجات بنشلیح260501050043

الغرب - الشراردة - بني حسن1368296ھجر الشامي270501050044

الغرب - الشراردة - بني حسن1368585ھدى خرشاش280501050046

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 7 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1399095مطیع اعكیلة290501050047

الغرب - الشراردة - بني حسن1399195مریم اعمارة300501050048

الغرب - الشراردة - بني حسن1399287محمد بشري310501050049

الغرب - الشراردة - بني حسن1399388جمیلة بنعیسى320501050050

الغرب - الشراردة - بني حسن1399668سناء اشلیح330501050051

الغرب - الشراردة - بني حسن1399932لطیفة المعتوقي340501050052

الغرب - الشراردة - بني حسن1400044صفاء القرني350501050054

الغرب - الشراردة - بني حسن1400760جمال وایو360501050055

الغرب - الشراردة - بني حسن1400843ماریة الراقي370501050056

الغرب - الشراردة - بني حسن1400871ماجدة ریان380501050057

الغرب - الشراردة - بني حسن1400928حمید سعیدي390501050058

الغرب - الشراردة - بني حسن1400982صفاء سالوي400501050060

الغرب - الشراردة - بني حسن1401075یسین یونسي410501050061

الغرب - الشراردة - بني حسن1405205رشید بوغرود420501050067

الغرب - الشراردة - بني حسن1549160فاطمة الزھراء رفاق430501050071

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 8 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1400902مریم صبور440502050001

الغرب - الشراردة - بني حسن1367295عواطف بوسكین450502050002

الغرب - الشراردة - بني حسن1368479 لمیاء ایشار460502050004

الغرب - الشراردة - بني حسن1404255محمد البقالي470502050005

الغرب - الشراردة - بني حسن1239512حسناء سوھیلي480502050007

الغرب - الشراردة - بني حسن1263905حیات أركایز490502050008

الغرب - الشراردة - بني حسن1400351حلیمة جاطة500502050009

الغرب - الشراردة - بني حسن1404266حمیدة المنصوري510503050004

الغرب - الشراردة - بني حسن1399718أسماء دیاني520503050006

الغرب - الشراردة - بني حسن1401889لحسن الطعام530503050007

الغرب - الشراردة - بني حسن1405112یونس امورغ540503050022

الغرب - الشراردة - بني حسن1401456عبد العزیز انكوط550503050032

الغرب - الشراردة - بني حسن1264996أنس بوصبع560503050035

الغرب - الشراردة - بني حسن1308344رجاء الصافي570503050040

الغرب - الشراردة - بني حسن1367771لبنى مسكین580503050041

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 9 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1267613بوشرة قاسمي590503050052

تادلة - أزیالل1239107صفوان رحیمي11225050008

تادلة - أزیالل1368595طارق خوي ناصر21225050011

تادلة - أزیالل1400906الھام الصادقي العماري31225050019

تادلة - أزیالل1406606محاسین بوزكراوي41225050020

تادلة - أزیالل1548959اسمھان باركاز51226050007

تادلة - أزیالل1402034عواطف زھري61226050009

تادلة - أزیالل1405059السعدیة ادواب71226050013

تادلة - أزیالل1305608أمالل داود81226050019

تادلة - أزیالل1407377صباح الناجي91226050020

تادلة - أزیالل1305658سعاد أیت عمار101226050025

تادلة - أزیالل1306301عبد العزیز بوقس111226050044

تادلة - أزیالل1406963خالد الساھلي121226050058

تادلة - أزیالل1403972خالد الراقبي131226050064

تادلة - أزیالل1368626فاطمة الزھراء لبریني141226050070

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 10 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1401680عبد النبي المعقول151226050074

تادلة - أزیالل1367838الھام نجوى161226050078

تادلة - أزیالل1549120نعیمة اوعیاض171226050091

تادلة - أزیالل1549349لطیفة التوزاني181226050104

تادلة - أزیالل1406727رجاء العمراوي191226050107

تادلة - أزیالل1401467عبد المالك اھالل201226050109

تادلة - أزیالل1407417مریم اوشھبون211226050110

تادلة - أزیالل1548983صالحة لمعمري221226050111

تادلة - أزیالل1549168عبد الرزاق اوراش231226050113

تادلة - أزیالل1407043امال حدادة241226050114

تادلة - أزیالل1401036نوال الطیبي251226050115

تادلة - أزیالل1401884عتیقة لعزیز261226050116

تادلة - أزیالل1400934كوتر ساقي271226050118

تادلة - أزیالل1400113عبد اللطیف الفاضلي281226050121

تادلة - أزیالل1400966خدیجة الصنھاجي291226050123

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 11 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1399755نزھة العباسي301226050124

تادلة - أزیالل1399825فاطمة البورخیسي311226050127

تادلة - أزیالل1405320سكینة الوحماني321226050128

تادلة - أزیالل1308051المھدي نجاري331226050133

تادلة - أزیالل1549181كوثر زھدي341226050134

تادلة - أزیالل1406262یاسین ایت بوحوتة351226050135

تادلة - أزیالل1406590الساعد بوتفدى361226050142

تادلة - أزیالل1405037سمیرة زھیر371226050146

تادلة - أزیالل1548945جواد حبیبي381226050148

تادلة - أزیالل1263533ایتحدو سلوى391226050152

تادلة - أزیالل1306579فاطمة العبودي401226050156

تادلة - أزیالل1263190مینة عاصیف411227050004

تادلة - أزیالل1549112علي بوحو421227050005

تادلة - أزیالل1548977سعاد خجیوي431227050007

تادلة - أزیالل1368714نجوى سكراط441227050013

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 12 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1401875فاطمة خویة451227050018

تادلة - أزیالل1548943إسماعیل عشاق461227050024

تادلة - أزیالل1308426سناء سیف الدین471227050032

تازة - الحسیمة - تاونات1367629رشیدة الوردي11501050018

تازة - الحسیمة - تاونات1306788رشیدة الحججي21501050040

تازة - الحسیمة - تاونات1404522بلحاج رضوان31501050045

تازة - الحسیمة - تاونات1404002سعیدة بنقدور41502050007

تازة - الحسیمة - تاونات1548796جواد ادریسي51502050008

تازة - الحسیمة - تاونات1549561سمیر العمري61502050015

تازة - الحسیمة - تاونات1307848یونس مصباحي71503050001

تازة - الحسیمة - تاونات1308249محمد رحماني81503050003

تازة - الحسیمة - تاونات1401722فاطمة الزھراء الیرتاوي91503050015

تازة - الحسیمة - تاونات1401839لطیفة قدوري101503050021

تازة - الحسیمة - تاونات1306679سناء البكباشي111503050027

تازة - الحسیمة - تاونات1307615نجاة كیران121503050029

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 13 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات1367051زھور اكعبون131503050033

تازة - الحسیمة - تاونات1308564ولخیري عبدالحكیم141503050035

تازة - الحسیمة - تاونات1549266رجاء ركیعي151503050038

تازة - الحسیمة - تاونات1405286أمال العطاس161503050040

تازة - الحسیمة - تاونات1406684دحیوي مریم171503050043

تازة - الحسیمة - تاونات1269550سفوح مونیة181503050045

تازة - الحسیمة - تاونات1401989صفاء دریبي191503050056

تازة - الحسیمة - تاونات1367353ادعینن عتیقة201503050058

تازة - الحسیمة - تاونات1305479فاتحة         أبالغ211503050060

تازة - الحسیمة - تاونات1263501محمد ایت بال221503050067

تازة - الحسیمة - تاونات1368406مینة حشالف231503050086

تازة - الحسیمة - تاونات1306960المرواني امینة241503050088

تازة - الحسیمة - تاونات1399547بولیف عبد الرحمان251503050090

تازة - الحسیمة - تاونات1400456سھام قرعي261503050092

تازة - الحسیمة - تاونات1368134بھلـول سعاد271503050106

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 14 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات1264723یوسف بوغزة281504050013

تازة - الحسیمة - تاونات1401066غزالن الیعقوبي291504050018

دكالة - عبدة1400137اسماء فارس11101050002

دكالة - عبدة1405486حسن محضر21101050014

دكالة - عبدة1307074حنان الراعي31101050017

دكالة - عبدة1400606خدیجة المجدوب41101050019

دكالة - عبدة1405436سناء  لشكر51101050028

دكالة - عبدة1367380منى الشدلي61101050062

دكالة - عبدة1549545مینة التاكموتي71101050063

دكالة - عبدة1306899یاسین الخوري81101050072

دكالة - عبدة1405432حنان كریم91101050075

دكالة - عبدة1400668فاطمة الزھراء مرادي101101050076

دكالة - عبدة1307094الصقلي سمیر111102050010

دكالة - عبدة1399279مھدي عزام121102050013

دكالة - عبدة1407034محماد كودوري131102050052

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 15 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1405174محمد بنان141102050062

دكالة - عبدة1400165خدیجة غزالي151102050063

دكالة - عبدة1548743لطیفة كنداني161102050068

دكالة - عبدة1407340سھام مصدق171102050071

دكالة - عبدة1367026سعاد أیت الراي181103050002

دكالة - عبدة1368063زینب أبو الھدى191103050003

دكالة - عبدة1405529نادیة اقنو201103050004

دكالة - عبدة1367565زینب القرشي211103050005

دكالة - عبدة1401794ھند الرقیوق221103050009

دكالة - عبدة1400965الھام سمومي231103050010

دكالة - عبدة1368440كنزة حنون241103050014

دكالة - عبدة1368434سعاد حمودا251103050017

دكالة - عبدة1403984عبدهللا ادریوش261103050018

دكالة - عبدة1368139فدوى بیني271103050019

دكالة - عبدة1306642العساوي ایمان281103050020

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 16 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1306963ابتسام المصلوحي291103050021

دكالة - عبدة1267653نور الھدى خلدي301103050023

دكالة - عبدة1269869جمیلة یوزالن311103050031

دكالة - عبدة1239649میلودة اطبابعي321103050033

دكالة - عبدة1267483نورة جنان331103050037

دكالة - عبدة1269239سعید غدیسي341103050038

دكالة - عبدة1399047صباح اعبید351103050041

دكالة - عبدة1268470عزیزة امویز361103050046

دكالة - عبدة1306863إلھام الكبداني371104050002

دكالة - عبدة1266761محمد فكاك381104050005

دكالة - عبدة1401672خدیجة شویخ391104050007

دكالة - عبدة1548734ھدى الحزازي401104050008

دكالة - عبدة1403985جمال اشتنھ411104050010

دكالة - عبدة1400635میري محمد امین421104050011

دكالة - عبدة1401583حكیمة بقعي431104050012

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 17 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1548770لیلى بنعلي10401050017

سوس - ماسة - درعة1367517الحر  سعاد20401050027

سوس - ماسة - درعة1306286عائشة بوملیك30402050013

سوس - ماسة - درعة1307464وفاء انجارن40402050019

سوس - ماسة - درعة1407422ھند أوحمو50403050007

سوس - ماسة - درعة1406355الركراكیة اتویجر60403050008

سوس - ماسة - درعة1406759الكرار الحسین70403050009

سوس - ماسة - درعة1406194خالد اباحمان80403050012

سوس - ماسة - درعة1400636أمال مرواش90403050018

سوس - ماسة - درعة1306087حنان بناني100403050020

سوس - ماسة - درعة1400324مریم ایموریك110403050024

سوس - ماسة - درعة1307491رقیة جنا120403050029

سوس - ماسة - درعة1548987اسماء باحتوكي130404050007

سوس - ماسة - درعة1406600حسناء بوتشاوي140404050122

سوس - ماسة - درعة1267079عادل حامودي150404050136

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 18 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1305622سلیمة ایت عال160407050010

سوس - ماسة - درعة1307041نوال الیمني170407050012

سوس - ماسة - درعة1307612عتیقة كیدي180407050013

سوس - ماسة - درعة1548775نجوى بوغلیظ190407050027

سوس - ماسة - درعة1549450مروان بن الشتوي200407050029

سوس - ماسة - درعة1305803اركاز محمد210408050001

سوس - ماسة - درعة1305945محمد برة220408050002

سوس - ماسة - درعة1406857مراد الوالي230408050014

سوس - ماسة - درعة1267184ربیع حمیوي240408050015

سوس - ماسة - درعة1400609فاطمة ملوكي250408050017

سوس - ماسة - درعة1269075ویحیى علي260408050018

سوس - ماسة - درعة1399518سھام بوغروس270408050022

سوس - ماسة - درعة1400762اباحو حمید280408050023

سوس - ماسة - درعة1265407عواطف الدخیسي290408050027

سوس - ماسة - درعة1407005فاتح نادیة300408050039

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 19 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1406389بحالس فتیحة310408050040

سوس - ماسة - درعة1407177لیلى خنور320408050041

سوس - ماسة - درعة1406950سعیدة الرشیدي330408050042

سوس - ماسة - درعة1268932ودرو عبد السالم340408050043

سوس - ماسة - درعة1263637عقادر خدیجة350408050044

سوس - ماسة - درعة1406735االزودي لطیفة360408050049

سوس - ماسة - درعة1264637بیري امبارك370408050053

سوس - ماسة - درعة1307190فیاللي حوریة380408050056

سوس - ماسة - درعة1267063بوشرة حماني390408050057

سوس - ماسة - درعة1399174علوي كمال400408050060

سوس - ماسة - درعة1399698لیلئ داودي410408050061

سوس - ماسة - درعة1367814مساوي حنان420408050065

سوس - ماسة - درعة1399365ارقیة بن المقدم430409050002

سوس - ماسة - درعة1405158رحمة بالج440409050004

سوس - ماسة - درعة1368756ھشام تیفا450409050008

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 20 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1407439كلثومة والدى460409050009

سوس - ماسة - درعة1549087نور الدین زھوال470409050010

سوس - ماسة - درعة1549471یوسف ایت وشن480409050013

سوس - ماسة - درعة1399295المصطفى باحمو490409050019

سوس - ماسة - درعة1404442ابراھیم ایت وعقا500409050020

سوس - ماسة - درعة1549464صالح المتنبھ510409050021

سوس - ماسة - درعة1368098سعید اغزیف520409050028

سوس - ماسة - درعة1306124یوسف برقاوي530409050030

سوس - ماسة - درعة1406376حنان ازواوي540409050033

سوس - ماسة - درعة1399170رشید عكي550409050034

سوس - ماسة - درعة1407435نور الدین اوخویة560409050036

طنجة - تطوان1406382امینة باردة11601050003

طنجة - تطوان1367620مونیة النجاري21601050005

طنجة - تطوان1401123محمد زیزي31601050028

طنجة - تطوان1406837صفاء المھیني41601050030

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 21 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1401973ربیعة متین51601050033

طنجة - تطوان1401797محمد حمامو61601050035

طنجة - تطوان1367955مریم الروحي71602050008

طنجة - تطوان1268058خالد المرابط81602050010

طنجة - تطوان1306242حنان بوھو91603050001

طنجة - تطوان1367922سھام اومینا101603050008

طنجة - تطوان1401852راضیة قرباب111603050010

طنجة - تطوان1305772امال امطیو121603050017

طنجة - تطوان1400227حنان حمداوي131603050026

طنجة - تطوان1401927ماریة ینتزكا141603050027

طنجة - تطوان1549353أمال لشھب151603050028

طنجة - تطوان1405176مریة بنوفى161603050029

طنجة - تطوان1406843المعدنیة المباركي171603050030

طنجة - تطوان1367338أسماء دبة181603050031

طنجة - تطوان1263681أحمد علي موسى191603050034

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 22 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1269820لیلى التوزاني201603050035

طنجة - تطوان1236195حسناء الغراسي211603050036

طنجة - تطوان1401904لمیاء زكري221603050037

طنجة - تطوان1549347فاطمة الزھراء الیباني231603050040

طنجة - تطوان1308565توریة ودادي241603050046

طنجة - تطوان1305558ربیعة أشراط251604050001

طنجة - تطوان1400382مریم القلبي261604050006

طنجة - تطوان1400883زینب رویضة271604050008

طنجة - تطوان1400797منى والكور281605050002

طنجة - تطوان1367763نوال المكاوي291605050003

طنجة - تطوان1236413سرة القرقري301605050006

طنجة - تطوان1264210زكیة برشاق311605050007

طنجة - تطوان1268428عبد المنعم میطاشي321605050008

طنجة - تطوان1399298أشرف باھج331605050009

طنجة - تطوان1405218زینب شھال341605050010

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 23 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1405061بشرى أكني351605050014

طنجة - تطوان1307142خدیجة فداش361605050016

طنجة - تطوان1549577مریم المربوح371605050017

طنجة - تطوان1368369إیمان الجوجي381605050022

طنجة - تطوان1368868إنصاف الھاني391605050023

طنجة - تطوان1401926یوسف مالكي401605050028

طنجة - تطوان1406712نداء العاللق411605050031

طنجة - تطوان1407058لبنى حكیم421605050035

طنجة - تطوان1308215سمیرة قابوش431605050041

طنجة - تطوان1399856یاسین الحداوي441605050043

طنجة - تطوان1405188كریمة بوعزیة451605050044

طنجة - تطوان1368692حنان سروت461605050046

طنجة - تطوان1239528فاطمة الزھرة سرافة471605050050

طنجة - تطوان1265093جمیلة شبح481605050052

طنجة - تطوان1367642حسناء الیعقوبي491605050056

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 24 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1407353مریم مومن501606050004

طنجة - تطوان1406492سومیة بري511606050005

طنجة - تطوان1400990فاطمة الزھرة سرور521606050013

طنجة - تطوان1399506مریم بودور531606050014

طنجة - تطوان1399206احسان امین541606050019

طنجة - تطوان1406397ربیع باقال551606050020

طنجة - تطوان1399628سلوى الشارف561606050030

طنجة - تطوان1263923عماد اصریح571606050032

طنجة - تطوان1405495امینة المتوكي581606050033

طنجة - تطوان1400896صبار لبنى591606050039

طنجة - تطوان1407309خدیجة مسان601606050041

طنجة - تطوان1400394سعیدة كریم611606050044

طنجة - تطوان1405433ھدى لعشوب621606050045

طنجة - تطوان1400499الحریبلي وفاء631606050050

طنجة - تطوان1399370ھاجر بن امحمد641606050051

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 25 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1549386خالد خدي651606050052

طنجة - تطوان1401923الوافي محاسن661606050054

طنجة - تطوان1407185سھام خواطري671606050055

طنجة - تطوان1407413امحمد ابرارج681606050057

طنجة - تطوان1549118عبد الرحیم اعتاقن691606050058

طنجة - تطوان1405455فتیحة الخمسي701606050061

طنجة - تطوان1407203خدیجة الشراوي711606050065

طنجة - تطوان1548954سفیان حزبوب721606050068

طنجة - تطوان1400600مصطفى مشدود731606050070

طنجة - تطوان1399106نور الدین عیساوي741606050071

طنجة - تطوان1399233نور الدین العماري751606050072

طنجة - تطوان1399432بنمویح غزالن761606050073

طنجة - تطوان1401010رضوان التھلیلي771607050002

طنجة - تطوان1407110أمین إخلف781607050003

طنجة - تطوان1405278مریم العھد791607050004

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 26 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1368260صالح الدین بن رزوق801607050012

طنجة - تطوان1367061لجینة العلوي الحسني811607050013

طنجة - تطوان1404253رضوان اصوالح821607050014

طنجة - تطوان1407216صالح الدین لشقر831607050016

طنجة - تطوان1405292لیلى البوش841607050019

طنجة - تطوان1549155فوزیة جبران851607050021

طنجة - تطوان1549147عبد النبي الیل861607050022

طنجة - تطوان1549161ابتسام الرمیتي871607050023

طنجة - تطوان1549233امینة اجویري881607050025

طنجة - تطوان1549152ودیع المھتدي891607050028

طنجة - تطوان1402039زینب عوشان901607050030

طنجة - تطوان1549180كوثر المعطر911607050032

طنجة - تطوان1548831وفاء لكتاوي921607050033

طنجة - تطوان1549351محمد كركازي931607050034

فاس - بولمان1235050سناء برادة11410050005

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 27 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

فاس - بولمان1307909فاطمة میموني21410050007

فاس - بولمان1306442ھجار الشباني31410050010

فاس - بولمان1305501زلیخة عبدالواحد41410050011

فاس - بولمان1265117فاتحة شاھي51410050015

فاس - بولمان1400317سعاد اعیش61410050016

فاس - بولمان1367672خدیجة الصدوق71411050002

فاس - بولمان1368161لمیاء برق81411050004

فاس - بولمان1307306نزھة حلواش91411050005

فاس - بولمان1399950رقیة المكاوي101411050011

فاس - بولمان1306274ھاجر بوالغنم111411050020

فاس - بولمان1399894حكیمة اإلبراھیمي121411050022

فاس - بولمان1263943سفیان أصف131411050026

فاس - بولمان1399263حنان الطناز141411050027

فاس - بولمان1236860فاطمة الزھراء السامري151411050029

فاس - بولمان1399240مریم لعرارسي161411050030

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 28 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

فاس - بولمان1306029سلیمة بنشقرون كریمي171411050031

فاس - بولمان1307540نجاة كندري حسنى181411050032

فاس - بولمان1306308مروان بوغروم191411050033

فاس - بولمان1306550زكیة الشاھد201412050006

فاس - بولمان1400812عبد هللا اویحیى211413050008

فاس - بولمان1308362مینة ساكا221413050012

كلمیم - السمارة1405580محمد تضومانت10302050020

كلمیم - السمارة1268017الھاشم المغیفري20303050004

مراكش - تانسیفت - الحوز1269944اسماء الزبیدي10701050003

مراكش - تانسیفت - الحوز1401584مریم باكي20701050006

مراكش - تانسیفت - الحوز1267375غیتة استفلن30701050007

مراكش - تانسیفت - الحوز1308144مریمة احمیدي40701050008

مراكش - تانسیفت - الحوز1308061وفاء نویلة50701050009

مراكش - تانسیفت - الحوز1401032ابتسام ثقافي60701050010

مراكش - تانسیفت - الحوز1400505اسماء لخمور70701050012

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 29 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1400704حنان نجمي80701050013

مراكش - تانسیفت - الحوز1306142زھیرة بنعیاد90701050014

مراكش - تانسیفت - الحوز1306022رجاء بنبوعالم100701050015

مراكش - تانسیفت - الحوز1305510سعاد ابرغو110701050020

مراكش - تانسیفت - الحوز1307547لیلى كریم120701050022

مراكش - تانسیفت - الحوز1263924امینة عسریوي130701050023

مراكش - تانسیفت - الحوز1399550سعاد بولمان140701050024

مراكش - تانسیفت - الحوز1264580حلیمة بنسویسي150701050025

مراكش - تانسیفت - الحوز1401779حنان العمراني االدریسي160701050028

مراكش - تانسیفت - الحوز1264675موالي عبد الكبیر بلینزة170701050032

مراكش - تانسیفت - الحوز1402032زھیرة المتوكل180701050033

مراكش - تانسیفت - الحوز1235064نورة بیداح190701050037

مراكش - تانسیفت - الحوز1236013مریم العزوزي200701050039

مراكش - تانسیفت - الحوز1263749امال امزوزي210701050040

مراكش - تانسیفت - الحوز1269632كنزة السویبة220701050042

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 30 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1264799فاطمة بوكروان230701050044

مراكش - تانسیفت - الحوز1305888یوسف بدولي240702050040

مراكش - تانسیفت - الحوز1404070جمال الدین دھیبي250702050044

مراكش - تانسیفت - الحوز1306665سعاد البداوي260702050057

مراكش - تانسیفت - الحوز1400749لطیفة واكسیم270703050004

مراكش - تانسیفت - الحوز1549145سكینة زنیر280703050008

مراكش - تانسیفت - الحوز1404347ھدى السوائكي290703050009

مراكش - تانسیفت - الحوز1306807صالح الدین الحریري300703050018

مراكش - تانسیفت - الحوز1549494نوال عنترة310703050022

مراكش - تانسیفت - الحوز1400692لالأمل نھوان320703050025

مراكش - تانسیفت - الحوز1368758حفصة تكوك330703050026

مراكش - تانسیفت - الحوز1406381سعید باعطي340703050028

مراكش - تانسیفت - الحوز1399125جواد أیتكرین350703050035

مراكش - تانسیفت - الحوز1399630موالي عبد الكریم شریف360703050038

مراكش - تانسیفت - الحوز1399633خالد شاطي370703050043

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 31 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1549100خدیجة لبضر380703050049

مراكش - تانسیفت - الحوز1406327محمد انقاش390703050051

مراكش - تانسیفت - الحوز1549502عزیزة الحنصالي400703050054

مراكش - تانسیفت - الحوز1407225فاطمة الحمامدة410703050055

مراكش - تانسیفت - الحوز1399349خدیجة بلفقیر420703050056

مراكش - تانسیفت - الحوز1308191رشید أوموي430703050058

مراكش - تانسیفت - الحوز1265175سلمان الشاوني440703050059

مراكش - تانسیفت - الحوز1400367غیثة القباج450703050062

مراكش - تانسیفت - الحوز1306823لیلى الھزمیري460703050063

مراكش - تانسیفت - الحوز1407388خدیجة أفقیر470703050064

مراكش - تانسیفت - الحوز1400676فاطمة الزھراء متوكل480703050065

مراكش - تانسیفت - الحوز1399119لیلى ایت بوطربوش490703050066

مراكش - تانسیفت - الحوز1405078طارق ایت فنین500703050070

مراكش - تانسیفت - الحوز1368155زكریاء بامون510703050074

مراكش - تانسیفت - الحوز1368874عبد االلھ الخالقي520703050082

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 32 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1367963ابتسام غفور530703050087

مراكش - تانسیفت - الحوز1267128سمیحة الحرفیشي540703050091

مراكش - تانسیفت - الحوز1305827محمد اسكور550703050104

مراكش - تانسیفت - الحوز1407141أمال الجراجري560703050105

مراكش - تانسیفت - الحوز1401040اسماء تزلفت570703050106

مراكش - تانسیفت - الحوز1549333حسناء فرج580703050111

مراكش - تانسیفت - الحوز1400487جمال لقمار590703050112

مراكش - تانسیفت - الحوز1368333سمیرة الكرعت600703050115

مراكش - تانسیفت - الحوز1263751اسماعیل أمضیش610703050116

مراكش - تانسیفت - الحوز1400702غزالن ناجح620703050118

مراكش - تانسیفت - الحوز1404330الحسین أیت أحمد630703050121

مراكش - تانسیفت - الحوز1367883أمال ونسي640703050122

مراكش - تانسیفت - الحوز1368766مریم توفیق650703050124

مراكش - تانسیفت - الحوز1401966نھال شربان660703050125

مراكش - تانسیفت - الحوز1400912إیمان صفواني670703050128

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 33 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1368437سمیر حنشي680703050131

مراكش - تانسیفت - الحوز1400715سفیان نزیھ690703050132

مراكش - تانسیفت - الحوز1399113نعیمة ایت عالل700703050135

مراكش - تانسیفت - الحوز1400815عادل أوزال710703050136

مراكش - تانسیفت - الحوز1307287نبیل الحائك720703050137

مراكش - تانسیفت - الحوز1368462مریم احمیدوش730703050139

مراكش - تانسیفت - الحوز1400597أسماء مدك740703050140

مراكش - تانسیفت - الحوز1399676نادیة شورة750703050141

مراكش - تانسیفت - الحوز1401959نادیة جغمیم760703050142

مراكش - تانسیفت - الحوز1367740حجیبة مرغاط770703050144

مراكش - تانسیفت - الحوز1399257محمد الحبیب أترمي780703050146

مراكش - تانسیفت - الحوز1367196عبدالفتاح شخاوي790703050147

مراكش - تانسیفت - الحوز1266998حجي رحال800703050149

مراكش - تانسیفت - الحوز1367741سھام مركوم810703050151

مراكش - تانسیفت - الحوز1399927سعیدة الكیحل820703050155

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 34 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1238454مونة المصباح830703050156

مراكش - تانسیفت - الحوز1399132أحمد أیت لحسن840703050158

مراكش - تانسیفت - الحوز1308163مریم أقنیدر850703050159

مراكش - تانسیفت - الحوز1399442سھام بنصھري860703050168

مراكش - تانسیفت - الحوز1399499أمال بودشیش870703050169

مراكش - تانسیفت - الحوز1405106أمل علوان880703050172

مراكش - تانسیفت - الحوز1407314سمیة ملي890703050175

مراكش - تانسیفت - الحوز1399027بدر العنبري900703050176

مراكش - تانسیفت - الحوز1367278ھند بولودنین910704050009

مراكش - تانسیفت - الحوز1406251نبیھة اھرودة920704050020

مراكش - تانسیفت - الحوز1406481امال بناصیر930704050025

مراكش - تانسیفت - الحوز1306605عبد الفتاح العلوي940704050043

مراكش - تانسیفت - الحوز1407471سومیة ریاض950704050057

مراكش - تانسیفت - الحوز1368290لمیاء شكیب960704050061

مراكش - تانسیفت - الحوز1399953أمال المصلوحي970705050001

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 35 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1308474ھدى الطاھري980705050052

مراكش - تانسیفت - الحوز1400853عائشة الربیب990705050062

مراكش - تانسیفت - الحوز1401596سلیمة بالكحیح1000705050075

مراكش - تانسیفت - الحوز1268679نادیة ناجد1010707050009

مراكش - تانسیفت - الحوز1400897رشید صبوري1020707050020

مراكش - تانسیفت - الحوز1367701بشرى الزھیري1030707050021

مراكش - تانسیفت - الحوز1400674ایمان مستاوي1040707050025

مراكش - تانسیفت - الحوز1405087لمیاء ایت السودان1050707050026

مراكش - تانسیفت - الحوز1266862عادل غوصفي1060707050032

مراكش - تانسیفت - الحوز1549102الحسن لفقیھي1070707050042

مراكش - تانسیفت - الحوز1368654مصطفى الغموري1080707050045

مراكش - تانسیفت - الحوز1405501خدیجة نجي1090707050061

مكناس - تافیاللت1399459زبیدة برایدة11301050011

مكناس - تافیاللت1399462عائشة بركیك21301050012

مكناس - تافیاللت1306418محمد الشرقي31302050001

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 36 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1268052الخالدي فاطمة الزھراء41302050005

مكناس - تافیاللت1174024ھشام بشري51303050001

مكناس - تافیاللت1267339لیلى إحیا61303050002

71303050005
عبد الحي الشرقاوي  

السموني
مكناس - تافیاللت1306431

مكناس - تافیاللت1307022مریم الوزیري81303050006

مكناس - تافیاللت1400432نادیة خیي91303050007

مكناس - تافیاللت1549365سلیمة كدیس101303050010

مكناس - تافیاللت1401502كوثر أیت الحاكم111303050011

مكناس - تافیاللت1268494موحید عالي121304050003

مكناس - تافیاللت1269666زوھیر طاھري131304050004

مكناس - تافیاللت1305976بلبال  رشید141304050006

مكناس - تافیاللت1307321اسماعیل حموش151304050007

مكناس - تافیاللت1307149فائق ملیكة161304050011

مكناس - تافیاللت1400682نبیل حسناء171304050014

مكناس - تافیاللت1400738وعبدوس جمیلة181304050015

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 37 من 40
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مكناس - تافیاللت1307960مومو عائشة191305050002

مكناس - تافیاللت1401710فاطمة الكوان201305050003

مكناس - تافیاللت1268204نادیة ملھوني211305050007

مكناس - تافیاللت1405321مریة الوردي221305050009

مكناس - تافیاللت1405430خمان لطیفة231305050011

مكناس - تافیاللت1400356جیدى موراد241305050012

251305050015
بن الفاطمي سیدي محمد 

أمین
مكناس - تافیاللت1399376

مكناس - تافیاللت1267399عبد الحكیم جابري261305050016

مكناس - تافیاللت1549043ھجار قشمار271305050018

مكناس - تافیاللت1265243شریفي موالي احمد281305050019

مكناس - تافیاللت1368091افتاتي ابراھیم291305050021

مكناس - تافیاللت1399851سھام الحابشي301305050022

مكناس - تافیاللت1399175لال أسماء علوي طیبي311305050031

مكناس - تافیاللت1269337صدیقي موالي یوسف321305050041

مكناس - تافیاللت1401565تعال وت  عزیز331305050045

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 38 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج
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مكناس - تافیاللت1405505الطالبي نورة341305050050

مكناس - تافیاللت1368128أمال بكاري351305050051

مكناس - تافیاللت1305731حنان علط361306050002

مكناس - تافیاللت1549602فاتحة الدراوي371306050007

مكناس - تافیاللت1367168حنان بوعري381306050009

مكناس - تافیاللت1233770یاسین اعب391306050020

مكناس - تافیاللت1268877سلمة أوعزیز401306050021

مكناس - تافیاللت1266961نجاة حفیضي411306050026

مكناس - تافیاللت1407014ابتسام فیاللي منصف421306050027

مكناس - تافیاللت1400212سومیة حاحیوي431306050028

مكناس - تافیاللت1269265رضوان الرقیقي441306050040

مكناس - تافیاللت1269661اللة ھشوم طھري451306050044

وادي الذھب - لكویرة1401774حموعلي مبارك10101050002

وادي الذھب - لكویرة1306604العالوة الحسین20101050006

وادي الذھب - لكویرة1401616بنصابر عبد السمیع30101050007

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 39 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

وادي الذھب - لكویرة1367305راجات بوتي40101050008

الدار البیضاء الكبرى

مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي

ال أحــــــد

عن الوزیر وبتفویض منھ

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 40 من 40


