
           

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
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              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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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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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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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 
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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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              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 
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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 
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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 
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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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 10 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

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 14 من 14


