
          

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


