
الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الجھة الشرقیة1405308یسرة الكامل10801050005

الجھة الشرقیة1405601ابتسام توزیني20801050010

الجھة الشرقیة1399493ادریس بوبكري30801050012

الجھة الشرقیة1549591بشرى الساف40801050014

الجھة الشرقیة1399914كریمة الخذري50802050003

الجھة الشرقیة1405380لطیفة حجي60802050004

الجھة الشرقیة1306763ھند الغزاوي70803050003

الجھة الشرقیة1549609فاطمة حمادي80803050008

الجھة الشرقیة1399084حیاة افغول90803050010

الجھة الشرقیة1406208فدوى عبیدي100803050012

الجھة الشرقیة1405231فاطمة الزھراء شویشو110803050015

الجھة الشرقیة1407015عواطف فالیو120803050024

الجھة الشرقیة1407324وسیلة میموني130803050025

الجھة الشرقیة1401592حیاة بقي140803050033

الجھة الشرقیة1549420نوال الدكاك150803050034

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 1 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1400736العقباني آمال160804050001

الجھة الشرقیة1234759بلحسن حیاة170804050002

الجھة الشرقیة1399945حلیمة المزروعي180804050005

الجھة الشرقیة1406610خدیجة بوزیان190804050008

الجھة الشرقیة1267414كریم جغنون200805050003

الجھة الشرقیة1400513فاطمة الزھراء لموسط210805050010

الجھة الشرقیة1401554أسماء الحرشاوي220805050018

الجھة الشرقیة1404899عبد الحمید مرصلي230805050022

الجھة الشرقیة1405114رجاء عمراوي240805050023

الجھة الشرقیة1405386أحالم حمو250805050024

الجھة الشرقیة1405586خدیجة تالسي260805050027

الجھة الشرقیة1406614نعیمة بوزید270805050031

الجھة الشرقیة1407157طارق كریمي280805050032

الجھة الشرقیة1549583أحالم ووشن290805050041

الجھة الشرقیة1549589منیة غربي300805050042

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 2 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1548918امال العالمي310805050045

الجھة الشرقیة1548923حبیبة عمراني320806050008

الجھة الشرقیة1263989بدر ایناو330806050019

الجھة الشرقیة1939718فوزیة یعال340806050020

الجھة الشرقیة1404643إكرام العالم350807050008

الجھة الشرقیة1367104نبیل أوراغ360807050009

الجھة الشرقیة1404937ابتسام الوزغاري370807050011

الجھة الشرقیة1307878رجاء مسكین380807050012

الجھة الشرقیة1400448فاطمة الزھراء قیسي390807050013

الجھة الشرقیة1405124نادیة عصمان400807050017

الجھة الشرقیة1268165بوشرة ماحي410807050018

الجھة الشرقیة1399267نورة عیادي420807050023

الجھة الشرقیة1405076یمینة ایت بلخیر430807050028

الجھة الشرقیة1307559خدیجة كبزیز440807050030

الجھة الشرقیة1306271فاطمة الزھراء بولجراف450807050041

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 3 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الجھة الشرقیة1367214حیاة البوعیادي460807050042

الجھة الشرقیة1235127عفاف بوعزة470807050043

الرباط - سال - زمور - زعیر1265198شاطر زینة11003050001

الرباط - سال - زمور - زعیر1308407السلفاتي جلیلة21003050002

الرباط - سال - زمور - زعیر1400495لحمیسة حنان31003050005

الرباط - سال - زمور - زعیر1400644منصف فاطمة الزھراء41003050006

الرباط - سال - زمور - زعیر1263669زینب علوي مصطفى51004050003

الرباط - سال - زمور - زعیر1264437امال بنشعایب61004050005

الرباط - سال - زمور - زعیر1266591الصامتي رشیدة71004050007

الرباط - سال - زمور - زعیر1306597رجاء العلمي81004050011

الرباط - سال - زمور - زعیر1368843نعیمة الزوین91004050014

الرباط - سال - زمور - زعیر1399570فاطمة بوریش101004050015

الرباط - سال - زمور - زعیر1400376ھدى قدوري111004050016

الرباط - سال - زمور - زعیر1405235لمیاء كلیرو121004050020

الرباط - سال - زمور - زعیر1367996خدیجة صدوق131004050023

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 4 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الرباط - سال - زمور - زعیر1405599بدیعة  طویل141004050028

الرباط - سال - زمور - زعیر1266035عزیزة الماللي151004050035

الرباط - سال - زمور - زعیر1399072رجاء اشرشور161004050039

الرباط - سال - زمور - زعیر1399260حلیمة عثمان171004050040

الرباط - سال - زمور - زعیر1405611سعاد زیدان181004050043

الرباط - سال - زمور - زعیر1405270ایمان المغزاوي191004050051

الشاویة - وردیغة1399321بركة محمد1601050013

الشاویة - وردیغة1307824جواد مانح2601050022

الشاویة - وردیغة1367442سناء البابي3601050080

الشاویة - وردیغة1405243جھان دازیر4601050084

الشاویة - وردیغة1400221خدیجة      حلیم5601050095

الشاویة - وردیغة1367698كوثر التسلیم60699050001

الشاویة - وردیغة1306655سھام العزیزي70699050006

الشاویة - وردیغة1264596امال بنیحى80699050010

الشاویة - وردیغة1307723إلھام لكراري90699050011

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 5 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الشاویة - وردیغة1308608حنان زمامو100699050017

العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء1399625شرع كریمة10201050013

الغرب - الشراردة - بني حسن1234811جھان بل المعضاضیة10501050002

الغرب - الشراردة - بني حسن1263496سلوى آیت بلعباس20501050006

الغرب - الشراردة - بني حسن1265104سمیر الشادلي إدریس30501050012

الغرب - الشراردة - بني حسن1265415سعاد دویمیك40501050014

الغرب - الشراردة - بني حسن1266421خلیل الوزاني الضحاك50501050016

الغرب - الشراردة - بني حسن1266737محمد فارو60501050018

الغرب - الشراردة - بني حسن1267183نوال ھلھالي70501050019

الغرب - الشراردة - بني حسن1267225جمیلة الحمري80501050020

الغرب - الشراردة - بني حسن1267621حمید كشكش90501050021

الغرب - الشراردة - بني حسن1269241محمد الرحیمیني100501050022

الغرب - الشراردة - بني حسن1269274لبنى روم110501050023

الغرب - الشراردة - بني حسن1305477نور الھدى اباحمان120501050026

الغرب - الشراردة - بني حسن1305730سمیة علیوي130501050027

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 6 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1305911عزیز باكثیر140501050028

الغرب - الشراردة - بني حسن1306091حفصة بنونة150501050029

الغرب - الشراردة - بني حسن1306266جلیلة بوكیرس160501050030

الغرب - الشراردة - بني حسن1307574لوبنى خفیف170501050032

الغرب - الشراردة - بني حسن1307633سومیة اكریمي180501050033

الغرب - الشراردة - بني حسن1308103الزھرة وعطوش190501050034

الغرب - الشراردة - بني حسن1367234إسھام الفالح200501050037

الغرب - الشراردة - بني حسن1367268یاسر بوخزار210501050038

الغرب - الشراردة - بني حسن1367283اسییة بونوار220501050039

الغرب - الشراردة - بني حسن1367303سومیة بوطبیب230501050040

الغرب - الشراردة - بني حسن1367497إیمان الحمصیلي240501050041

الغرب - الشراردة - بني حسن1367874یوسف وحید250501050042

الغرب - الشراردة - بني حسن1368218نجات بنشلیح260501050043

الغرب - الشراردة - بني حسن1368296ھجر الشامي270501050044

الغرب - الشراردة - بني حسن1368585ھدى خرشاش280501050046

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 7 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1399095مطیع اعكیلة290501050047

الغرب - الشراردة - بني حسن1399195مریم اعمارة300501050048

الغرب - الشراردة - بني حسن1399287محمد بشري310501050049

الغرب - الشراردة - بني حسن1399388جمیلة بنعیسى320501050050

الغرب - الشراردة - بني حسن1399668سناء اشلیح330501050051

الغرب - الشراردة - بني حسن1399932لطیفة المعتوقي340501050052

الغرب - الشراردة - بني حسن1400044صفاء القرني350501050054

الغرب - الشراردة - بني حسن1400760جمال وایو360501050055

الغرب - الشراردة - بني حسن1400843ماریة الراقي370501050056

الغرب - الشراردة - بني حسن1400871ماجدة ریان380501050057

الغرب - الشراردة - بني حسن1400928حمید سعیدي390501050058

الغرب - الشراردة - بني حسن1400982صفاء سالوي400501050060

الغرب - الشراردة - بني حسن1401075یسین یونسي410501050061

الغرب - الشراردة - بني حسن1405205رشید بوغرود420501050067

الغرب - الشراردة - بني حسن1549160فاطمة الزھراء رفاق430501050071

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 8 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1400902مریم صبور440502050001

الغرب - الشراردة - بني حسن1367295عواطف بوسكین450502050002

الغرب - الشراردة - بني حسن1368479 لمیاء ایشار460502050004

الغرب - الشراردة - بني حسن1404255محمد البقالي470502050005

الغرب - الشراردة - بني حسن1239512حسناء سوھیلي480502050007

الغرب - الشراردة - بني حسن1263905حیات أركایز490502050008

الغرب - الشراردة - بني حسن1400351حلیمة جاطة500502050009

الغرب - الشراردة - بني حسن1404266حمیدة المنصوري510503050004

الغرب - الشراردة - بني حسن1399718أسماء دیاني520503050006

الغرب - الشراردة - بني حسن1401889لحسن الطعام530503050007

الغرب - الشراردة - بني حسن1405112یونس امورغ540503050022

الغرب - الشراردة - بني حسن1401456عبد العزیز انكوط550503050032

الغرب - الشراردة - بني حسن1264996أنس بوصبع560503050035

الغرب - الشراردة - بني حسن1308344رجاء الصافي570503050040

الغرب - الشراردة - بني حسن1367771لبنى مسكین580503050041

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 9 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

الغرب - الشراردة - بني حسن1267613بوشرة قاسمي590503050052

تادلة - أزیالل1239107صفوان رحیمي11225050008

تادلة - أزیالل1368595طارق خوي ناصر21225050011

تادلة - أزیالل1400906الھام الصادقي العماري31225050019

تادلة - أزیالل1406606محاسین بوزكراوي41225050020

تادلة - أزیالل1548959اسمھان باركاز51226050007

تادلة - أزیالل1402034عواطف زھري61226050009

تادلة - أزیالل1405059السعدیة ادواب71226050013

تادلة - أزیالل1305608أمالل داود81226050019

تادلة - أزیالل1407377صباح الناجي91226050020

تادلة - أزیالل1305658سعاد أیت عمار101226050025

تادلة - أزیالل1306301عبد العزیز بوقس111226050044

تادلة - أزیالل1406963خالد الساھلي121226050058

تادلة - أزیالل1403972خالد الراقبي131226050064

تادلة - أزیالل1368626فاطمة الزھراء لبریني141226050070

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 10 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1401680عبد النبي المعقول151226050074

تادلة - أزیالل1367838الھام نجوى161226050078

تادلة - أزیالل1549120نعیمة اوعیاض171226050091

تادلة - أزیالل1549349لطیفة التوزاني181226050104

تادلة - أزیالل1406727رجاء العمراوي191226050107

تادلة - أزیالل1401467عبد المالك اھالل201226050109

تادلة - أزیالل1407417مریم اوشھبون211226050110

تادلة - أزیالل1548983صالحة لمعمري221226050111

تادلة - أزیالل1549168عبد الرزاق اوراش231226050113

تادلة - أزیالل1407043امال حدادة241226050114

تادلة - أزیالل1401036نوال الطیبي251226050115

تادلة - أزیالل1401884عتیقة لعزیز261226050116

تادلة - أزیالل1400934كوتر ساقي271226050118

تادلة - أزیالل1400113عبد اللطیف الفاضلي281226050121

تادلة - أزیالل1400966خدیجة الصنھاجي291226050123

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 11 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1399755نزھة العباسي301226050124

تادلة - أزیالل1399825فاطمة البورخیسي311226050127

تادلة - أزیالل1405320سكینة الوحماني321226050128

تادلة - أزیالل1308051المھدي نجاري331226050133

تادلة - أزیالل1549181كوثر زھدي341226050134

تادلة - أزیالل1406262یاسین ایت بوحوتة351226050135

تادلة - أزیالل1406590الساعد بوتفدى361226050142

تادلة - أزیالل1405037سمیرة زھیر371226050146

تادلة - أزیالل1548945جواد حبیبي381226050148

تادلة - أزیالل1263533ایتحدو سلوى391226050152

تادلة - أزیالل1306579فاطمة العبودي401226050156

تادلة - أزیالل1263190مینة عاصیف411227050004

تادلة - أزیالل1549112علي بوحو421227050005

تادلة - أزیالل1548977سعاد خجیوي431227050007

تادلة - أزیالل1368714نجوى سكراط441227050013

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 12 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تادلة - أزیالل1401875فاطمة خویة451227050018

تادلة - أزیالل1548943إسماعیل عشاق461227050024

تادلة - أزیالل1308426سناء سیف الدین471227050032

تازة - الحسیمة - تاونات1367629رشیدة الوردي11501050018

تازة - الحسیمة - تاونات1306788رشیدة الحججي21501050040

تازة - الحسیمة - تاونات1404522بلحاج رضوان31501050045

تازة - الحسیمة - تاونات1404002سعیدة بنقدور41502050007

تازة - الحسیمة - تاونات1548796جواد ادریسي51502050008

تازة - الحسیمة - تاونات1549561سمیر العمري61502050015

تازة - الحسیمة - تاونات1307848یونس مصباحي71503050001

تازة - الحسیمة - تاونات1308249محمد رحماني81503050003

تازة - الحسیمة - تاونات1401722فاطمة الزھراء الیرتاوي91503050015

تازة - الحسیمة - تاونات1401839لطیفة قدوري101503050021

تازة - الحسیمة - تاونات1306679سناء البكباشي111503050027

تازة - الحسیمة - تاونات1307615نجاة كیران121503050029

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 13 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات1367051زھور اكعبون131503050033

تازة - الحسیمة - تاونات1308564ولخیري عبدالحكیم141503050035

تازة - الحسیمة - تاونات1549266رجاء ركیعي151503050038

تازة - الحسیمة - تاونات1405286أمال العطاس161503050040

تازة - الحسیمة - تاونات1406684دحیوي مریم171503050043

تازة - الحسیمة - تاونات1269550سفوح مونیة181503050045

تازة - الحسیمة - تاونات1401989صفاء دریبي191503050056

تازة - الحسیمة - تاونات1367353ادعینن عتیقة201503050058

تازة - الحسیمة - تاونات1305479فاتحة         أبالغ211503050060

تازة - الحسیمة - تاونات1263501محمد ایت بال221503050067

تازة - الحسیمة - تاونات1368406مینة حشالف231503050086

تازة - الحسیمة - تاونات1306960المرواني امینة241503050088

تازة - الحسیمة - تاونات1399547بولیف عبد الرحمان251503050090

تازة - الحسیمة - تاونات1400456سھام قرعي261503050092

تازة - الحسیمة - تاونات1368134بھلـول سعاد271503050106

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 14 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

تازة - الحسیمة - تاونات1264723یوسف بوغزة281504050013

تازة - الحسیمة - تاونات1401066غزالن الیعقوبي291504050018

دكالة - عبدة1400137اسماء فارس11101050002

دكالة - عبدة1405486حسن محضر21101050014

دكالة - عبدة1307074حنان الراعي31101050017

دكالة - عبدة1400606خدیجة المجدوب41101050019

دكالة - عبدة1405436سناء  لشكر51101050028

دكالة - عبدة1367380منى الشدلي61101050062

دكالة - عبدة1549545مینة التاكموتي71101050063

دكالة - عبدة1306899یاسین الخوري81101050072

دكالة - عبدة1405432حنان كریم91101050075

دكالة - عبدة1400668فاطمة الزھراء مرادي101101050076

دكالة - عبدة1307094الصقلي سمیر111102050010

دكالة - عبدة1399279مھدي عزام121102050013

دكالة - عبدة1407034محماد كودوري131102050052

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 15 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1405174محمد بنان141102050062

دكالة - عبدة1400165خدیجة غزالي151102050063

دكالة - عبدة1548743لطیفة كنداني161102050068

دكالة - عبدة1407340سھام مصدق171102050071

دكالة - عبدة1367026سعاد أیت الراي181103050002

دكالة - عبدة1368063زینب أبو الھدى191103050003

دكالة - عبدة1405529نادیة اقنو201103050004

دكالة - عبدة1367565زینب القرشي211103050005

دكالة - عبدة1401794ھند الرقیوق221103050009

دكالة - عبدة1400965الھام سمومي231103050010

دكالة - عبدة1368440كنزة حنون241103050014

دكالة - عبدة1368434سعاد حمودا251103050017

دكالة - عبدة1403984عبدهللا ادریوش261103050018

دكالة - عبدة1368139فدوى بیني271103050019

دكالة - عبدة1306642العساوي ایمان281103050020

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 16 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

دكالة - عبدة1306963ابتسام المصلوحي291103050021

دكالة - عبدة1267653نور الھدى خلدي301103050023

دكالة - عبدة1269869جمیلة یوزالن311103050031

دكالة - عبدة1239649میلودة اطبابعي321103050033

دكالة - عبدة1267483نورة جنان331103050037

دكالة - عبدة1269239سعید غدیسي341103050038

دكالة - عبدة1399047صباح اعبید351103050041

دكالة - عبدة1268470عزیزة امویز361103050046

دكالة - عبدة1306863إلھام الكبداني371104050002

دكالة - عبدة1266761محمد فكاك381104050005

دكالة - عبدة1401672خدیجة شویخ391104050007

دكالة - عبدة1548734ھدى الحزازي401104050008

دكالة - عبدة1403985جمال اشتنھ411104050010

دكالة - عبدة1400635میري محمد امین421104050011

دكالة - عبدة1401583حكیمة بقعي431104050012

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 17 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1548770لیلى بنعلي10401050017

سوس - ماسة - درعة1367517الحر  سعاد20401050027

سوس - ماسة - درعة1306286عائشة بوملیك30402050013

سوس - ماسة - درعة1307464وفاء انجارن40402050019

سوس - ماسة - درعة1407422ھند أوحمو50403050007

سوس - ماسة - درعة1406355الركراكیة اتویجر60403050008

سوس - ماسة - درعة1406759الكرار الحسین70403050009

سوس - ماسة - درعة1406194خالد اباحمان80403050012

سوس - ماسة - درعة1400636أمال مرواش90403050018

سوس - ماسة - درعة1306087حنان بناني100403050020

سوس - ماسة - درعة1400324مریم ایموریك110403050024

سوس - ماسة - درعة1307491رقیة جنا120403050029

سوس - ماسة - درعة1548987اسماء باحتوكي130404050007

سوس - ماسة - درعة1406600حسناء بوتشاوي140404050122

سوس - ماسة - درعة1267079عادل حامودي150404050136

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 18 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1305622سلیمة ایت عال160407050010

سوس - ماسة - درعة1307041نوال الیمني170407050012

سوس - ماسة - درعة1307612عتیقة كیدي180407050013

سوس - ماسة - درعة1548775نجوى بوغلیظ190407050027

سوس - ماسة - درعة1549450مروان بن الشتوي200407050029

سوس - ماسة - درعة1305803اركاز محمد210408050001

سوس - ماسة - درعة1305945محمد برة220408050002

سوس - ماسة - درعة1406857مراد الوالي230408050014

سوس - ماسة - درعة1267184ربیع حمیوي240408050015

سوس - ماسة - درعة1400609فاطمة ملوكي250408050017

سوس - ماسة - درعة1269075ویحیى علي260408050018

سوس - ماسة - درعة1399518سھام بوغروس270408050022

سوس - ماسة - درعة1400762اباحو حمید280408050023

سوس - ماسة - درعة1265407عواطف الدخیسي290408050027

سوس - ماسة - درعة1407005فاتح نادیة300408050039

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 19 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1406389بحالس فتیحة310408050040

سوس - ماسة - درعة1407177لیلى خنور320408050041

سوس - ماسة - درعة1406950سعیدة الرشیدي330408050042

سوس - ماسة - درعة1268932ودرو عبد السالم340408050043

سوس - ماسة - درعة1263637عقادر خدیجة350408050044

سوس - ماسة - درعة1406735االزودي لطیفة360408050049

سوس - ماسة - درعة1264637بیري امبارك370408050053

سوس - ماسة - درعة1307190فیاللي حوریة380408050056

سوس - ماسة - درعة1267063بوشرة حماني390408050057

سوس - ماسة - درعة1399174علوي كمال400408050060

سوس - ماسة - درعة1399698لیلئ داودي410408050061

سوس - ماسة - درعة1367814مساوي حنان420408050065

سوس - ماسة - درعة1399365ارقیة بن المقدم430409050002

سوس - ماسة - درعة1405158رحمة بالج440409050004

سوس - ماسة - درعة1368756ھشام تیفا450409050008

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 20 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

سوس - ماسة - درعة1407439كلثومة والدى460409050009

سوس - ماسة - درعة1549087نور الدین زھوال470409050010

سوس - ماسة - درعة1549471یوسف ایت وشن480409050013

سوس - ماسة - درعة1399295المصطفى باحمو490409050019

سوس - ماسة - درعة1404442ابراھیم ایت وعقا500409050020

سوس - ماسة - درعة1549464صالح المتنبھ510409050021

سوس - ماسة - درعة1368098سعید اغزیف520409050028

سوس - ماسة - درعة1306124یوسف برقاوي530409050030

سوس - ماسة - درعة1406376حنان ازواوي540409050033

سوس - ماسة - درعة1399170رشید عكي550409050034

سوس - ماسة - درعة1407435نور الدین اوخویة560409050036

طنجة - تطوان1406382امینة باردة11601050003

طنجة - تطوان1367620مونیة النجاري21601050005

طنجة - تطوان1401123محمد زیزي31601050028

طنجة - تطوان1406837صفاء المھیني41601050030

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 21 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1401973ربیعة متین51601050033

طنجة - تطوان1401797محمد حمامو61601050035

طنجة - تطوان1367955مریم الروحي71602050008

طنجة - تطوان1268058خالد المرابط81602050010

طنجة - تطوان1306242حنان بوھو91603050001

طنجة - تطوان1367922سھام اومینا101603050008

طنجة - تطوان1401852راضیة قرباب111603050010

طنجة - تطوان1305772امال امطیو121603050017

طنجة - تطوان1400227حنان حمداوي131603050026

طنجة - تطوان1401927ماریة ینتزكا141603050027

طنجة - تطوان1549353أمال لشھب151603050028

طنجة - تطوان1405176مریة بنوفى161603050029

طنجة - تطوان1406843المعدنیة المباركي171603050030

طنجة - تطوان1367338أسماء دبة181603050031

طنجة - تطوان1263681أحمد علي موسى191603050034

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 22 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1269820لیلى التوزاني201603050035

طنجة - تطوان1236195حسناء الغراسي211603050036

طنجة - تطوان1401904لمیاء زكري221603050037

طنجة - تطوان1549347فاطمة الزھراء الیباني231603050040

طنجة - تطوان1308565توریة ودادي241603050046

طنجة - تطوان1305558ربیعة أشراط251604050001

طنجة - تطوان1400382مریم القلبي261604050006

طنجة - تطوان1400883زینب رویضة271604050008

طنجة - تطوان1400797منى والكور281605050002

طنجة - تطوان1367763نوال المكاوي291605050003

طنجة - تطوان1236413سرة القرقري301605050006

طنجة - تطوان1264210زكیة برشاق311605050007

طنجة - تطوان1268428عبد المنعم میطاشي321605050008

طنجة - تطوان1399298أشرف باھج331605050009

طنجة - تطوان1405218زینب شھال341605050010

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 23 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1405061بشرى أكني351605050014

طنجة - تطوان1307142خدیجة فداش361605050016

طنجة - تطوان1549577مریم المربوح371605050017

طنجة - تطوان1368369إیمان الجوجي381605050022

طنجة - تطوان1368868إنصاف الھاني391605050023

طنجة - تطوان1401926یوسف مالكي401605050028

طنجة - تطوان1406712نداء العاللق411605050031

طنجة - تطوان1407058لبنى حكیم421605050035

طنجة - تطوان1308215سمیرة قابوش431605050041

طنجة - تطوان1399856یاسین الحداوي441605050043

طنجة - تطوان1405188كریمة بوعزیة451605050044

طنجة - تطوان1368692حنان سروت461605050046

طنجة - تطوان1239528فاطمة الزھرة سرافة471605050050

طنجة - تطوان1265093جمیلة شبح481605050052

طنجة - تطوان1367642حسناء الیعقوبي491605050056

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 24 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1407353مریم مومن501606050004

طنجة - تطوان1406492سومیة بري511606050005

طنجة - تطوان1400990فاطمة الزھرة سرور521606050013

طنجة - تطوان1399506مریم بودور531606050014

طنجة - تطوان1399206احسان امین541606050019

طنجة - تطوان1406397ربیع باقال551606050020

طنجة - تطوان1399628سلوى الشارف561606050030

طنجة - تطوان1263923عماد اصریح571606050032

طنجة - تطوان1405495امینة المتوكي581606050033

طنجة - تطوان1400896صبار لبنى591606050039

طنجة - تطوان1407309خدیجة مسان601606050041

طنجة - تطوان1400394سعیدة كریم611606050044

طنجة - تطوان1405433ھدى لعشوب621606050045

طنجة - تطوان1400499الحریبلي وفاء631606050050

طنجة - تطوان1399370ھاجر بن امحمد641606050051

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 25 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1549386خالد خدي651606050052

طنجة - تطوان1401923الوافي محاسن661606050054

طنجة - تطوان1407185سھام خواطري671606050055

طنجة - تطوان1407413امحمد ابرارج681606050057

طنجة - تطوان1549118عبد الرحیم اعتاقن691606050058

طنجة - تطوان1405455فتیحة الخمسي701606050061

طنجة - تطوان1407203خدیجة الشراوي711606050065

طنجة - تطوان1548954سفیان حزبوب721606050068

طنجة - تطوان1400600مصطفى مشدود731606050070

طنجة - تطوان1399106نور الدین عیساوي741606050071

طنجة - تطوان1399233نور الدین العماري751606050072

طنجة - تطوان1399432بنمویح غزالن761606050073

طنجة - تطوان1401010رضوان التھلیلي771607050002

طنجة - تطوان1407110أمین إخلف781607050003

طنجة - تطوان1405278مریم العھد791607050004

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 26 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

طنجة - تطوان1368260صالح الدین بن رزوق801607050012

طنجة - تطوان1367061لجینة العلوي الحسني811607050013

طنجة - تطوان1404253رضوان اصوالح821607050014

طنجة - تطوان1407216صالح الدین لشقر831607050016

طنجة - تطوان1405292لیلى البوش841607050019

طنجة - تطوان1549155فوزیة جبران851607050021

طنجة - تطوان1549147عبد النبي الیل861607050022

طنجة - تطوان1549161ابتسام الرمیتي871607050023

طنجة - تطوان1549233امینة اجویري881607050025

طنجة - تطوان1549152ودیع المھتدي891607050028

طنجة - تطوان1402039زینب عوشان901607050030

طنجة - تطوان1549180كوثر المعطر911607050032

طنجة - تطوان1548831وفاء لكتاوي921607050033

طنجة - تطوان1549351محمد كركازي931607050034

فاس - بولمان1235050سناء برادة11410050005

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 27 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

فاس - بولمان1307909فاطمة میموني21410050007

فاس - بولمان1306442ھجار الشباني31410050010

فاس - بولمان1305501زلیخة عبدالواحد41410050011

فاس - بولمان1265117فاتحة شاھي51410050015

فاس - بولمان1400317سعاد اعیش61410050016

فاس - بولمان1367672خدیجة الصدوق71411050002

فاس - بولمان1368161لمیاء برق81411050004

فاس - بولمان1307306نزھة حلواش91411050005

فاس - بولمان1399950رقیة المكاوي101411050011

فاس - بولمان1306274ھاجر بوالغنم111411050020

فاس - بولمان1399894حكیمة اإلبراھیمي121411050022

فاس - بولمان1263943سفیان أصف131411050026

فاس - بولمان1399263حنان الطناز141411050027

فاس - بولمان1236860فاطمة الزھراء السامري151411050029

فاس - بولمان1399240مریم لعرارسي161411050030

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 28 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

فاس - بولمان1306029سلیمة بنشقرون كریمي171411050031

فاس - بولمان1307540نجاة كندري حسنى181411050032

فاس - بولمان1306308مروان بوغروم191411050033

فاس - بولمان1306550زكیة الشاھد201412050006

فاس - بولمان1400812عبد هللا اویحیى211413050008

فاس - بولمان1308362مینة ساكا221413050012

كلمیم - السمارة1405580محمد تضومانت10302050020

كلمیم - السمارة1268017الھاشم المغیفري20303050004

مراكش - تانسیفت - الحوز1269944اسماء الزبیدي10701050003

مراكش - تانسیفت - الحوز1401584مریم باكي20701050006

مراكش - تانسیفت - الحوز1267375غیتة استفلن30701050007

مراكش - تانسیفت - الحوز1308144مریمة احمیدي40701050008

مراكش - تانسیفت - الحوز1308061وفاء نویلة50701050009

مراكش - تانسیفت - الحوز1401032ابتسام ثقافي60701050010

مراكش - تانسیفت - الحوز1400505اسماء لخمور70701050012

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 29 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1400704حنان نجمي80701050013

مراكش - تانسیفت - الحوز1306142زھیرة بنعیاد90701050014

مراكش - تانسیفت - الحوز1306022رجاء بنبوعالم100701050015

مراكش - تانسیفت - الحوز1305510سعاد ابرغو110701050020

مراكش - تانسیفت - الحوز1307547لیلى كریم120701050022

مراكش - تانسیفت - الحوز1263924امینة عسریوي130701050023

مراكش - تانسیفت - الحوز1399550سعاد بولمان140701050024

مراكش - تانسیفت - الحوز1264580حلیمة بنسویسي150701050025

مراكش - تانسیفت - الحوز1401779حنان العمراني االدریسي160701050028

مراكش - تانسیفت - الحوز1264675موالي عبد الكبیر بلینزة170701050032

مراكش - تانسیفت - الحوز1402032زھیرة المتوكل180701050033

مراكش - تانسیفت - الحوز1235064نورة بیداح190701050037

مراكش - تانسیفت - الحوز1236013مریم العزوزي200701050039

مراكش - تانسیفت - الحوز1263749امال امزوزي210701050040

مراكش - تانسیفت - الحوز1269632كنزة السویبة220701050042

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 30 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1264799فاطمة بوكروان230701050044

مراكش - تانسیفت - الحوز1305888یوسف بدولي240702050040

مراكش - تانسیفت - الحوز1404070جمال الدین دھیبي250702050044

مراكش - تانسیفت - الحوز1306665سعاد البداوي260702050057

مراكش - تانسیفت - الحوز1400749لطیفة واكسیم270703050004

مراكش - تانسیفت - الحوز1549145سكینة زنیر280703050008

مراكش - تانسیفت - الحوز1404347ھدى السوائكي290703050009

مراكش - تانسیفت - الحوز1306807صالح الدین الحریري300703050018

مراكش - تانسیفت - الحوز1549494نوال عنترة310703050022

مراكش - تانسیفت - الحوز1400692لالأمل نھوان320703050025

مراكش - تانسیفت - الحوز1368758حفصة تكوك330703050026

مراكش - تانسیفت - الحوز1406381سعید باعطي340703050028

مراكش - تانسیفت - الحوز1399125جواد أیتكرین350703050035

مراكش - تانسیفت - الحوز1399630موالي عبد الكریم شریف360703050038

مراكش - تانسیفت - الحوز1399633خالد شاطي370703050043

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 31 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1549100خدیجة لبضر380703050049

مراكش - تانسیفت - الحوز1406327محمد انقاش390703050051

مراكش - تانسیفت - الحوز1549502عزیزة الحنصالي400703050054

مراكش - تانسیفت - الحوز1407225فاطمة الحمامدة410703050055

مراكش - تانسیفت - الحوز1399349خدیجة بلفقیر420703050056

مراكش - تانسیفت - الحوز1308191رشید أوموي430703050058

مراكش - تانسیفت - الحوز1265175سلمان الشاوني440703050059

مراكش - تانسیفت - الحوز1400367غیثة القباج450703050062

مراكش - تانسیفت - الحوز1306823لیلى الھزمیري460703050063

مراكش - تانسیفت - الحوز1407388خدیجة أفقیر470703050064

مراكش - تانسیفت - الحوز1400676فاطمة الزھراء متوكل480703050065

مراكش - تانسیفت - الحوز1399119لیلى ایت بوطربوش490703050066

مراكش - تانسیفت - الحوز1405078طارق ایت فنین500703050070

مراكش - تانسیفت - الحوز1368155زكریاء بامون510703050074

مراكش - تانسیفت - الحوز1368874عبد االلھ الخالقي520703050082

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 32 من 40



الرقم 
الترتیبي

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

مراكش - تانسیفت - الحوز1367963ابتسام غفور530703050087

مراكش - تانسیفت - الحوز1267128سمیحة الحرفیشي540703050091

مراكش - تانسیفت - الحوز1305827محمد اسكور550703050104

مراكش - تانسیفت - الحوز1407141أمال الجراجري560703050105

مراكش - تانسیفت - الحوز1401040اسماء تزلفت570703050106

مراكش - تانسیفت - الحوز1549333حسناء فرج580703050111

مراكش - تانسیفت - الحوز1400487جمال لقمار590703050112

مراكش - تانسیفت - الحوز1368333سمیرة الكرعت600703050115

مراكش - تانسیفت - الحوز1263751اسماعیل أمضیش610703050116

مراكش - تانسیفت - الحوز1400702غزالن ناجح620703050118

مراكش - تانسیفت - الحوز1404330الحسین أیت أحمد630703050121

مراكش - تانسیفت - الحوز1367883أمال ونسي640703050122

مراكش - تانسیفت - الحوز1368766مریم توفیق650703050124

مراكش - تانسیفت - الحوز1401966نھال شربان660703050125

مراكش - تانسیفت - الحوز1400912إیمان صفواني670703050128

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 33 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات
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 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1368437سمیر حنشي680703050131

مراكش - تانسیفت - الحوز1400715سفیان نزیھ690703050132

مراكش - تانسیفت - الحوز1399113نعیمة ایت عالل700703050135

مراكش - تانسیفت - الحوز1400815عادل أوزال710703050136

مراكش - تانسیفت - الحوز1307287نبیل الحائك720703050137

مراكش - تانسیفت - الحوز1368462مریم احمیدوش730703050139

مراكش - تانسیفت - الحوز1400597أسماء مدك740703050140

مراكش - تانسیفت - الحوز1399676نادیة شورة750703050141

مراكش - تانسیفت - الحوز1401959نادیة جغمیم760703050142

مراكش - تانسیفت - الحوز1367740حجیبة مرغاط770703050144

مراكش - تانسیفت - الحوز1399257محمد الحبیب أترمي780703050146

مراكش - تانسیفت - الحوز1367196عبدالفتاح شخاوي790703050147

مراكش - تانسیفت - الحوز1266998حجي رحال800703050149

مراكش - تانسیفت - الحوز1367741سھام مركوم810703050151

مراكش - تانسیفت - الحوز1399927سعیدة الكیحل820703050155

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 34 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1238454مونة المصباح830703050156

مراكش - تانسیفت - الحوز1399132أحمد أیت لحسن840703050158

مراكش - تانسیفت - الحوز1308163مریم أقنیدر850703050159

مراكش - تانسیفت - الحوز1399442سھام بنصھري860703050168

مراكش - تانسیفت - الحوز1399499أمال بودشیش870703050169

مراكش - تانسیفت - الحوز1405106أمل علوان880703050172

مراكش - تانسیفت - الحوز1407314سمیة ملي890703050175

مراكش - تانسیفت - الحوز1399027بدر العنبري900703050176

مراكش - تانسیفت - الحوز1367278ھند بولودنین910704050009

مراكش - تانسیفت - الحوز1406251نبیھة اھرودة920704050020

مراكش - تانسیفت - الحوز1406481امال بناصیر930704050025

مراكش - تانسیفت - الحوز1306605عبد الفتاح العلوي940704050043

مراكش - تانسیفت - الحوز1407471سومیة ریاض950704050057

مراكش - تانسیفت - الحوز1368290لمیاء شكیب960704050061

مراكش - تانسیفت - الحوز1399953أمال المصلوحي970705050001

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 35 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مراكش - تانسیفت - الحوز1308474ھدى الطاھري980705050052

مراكش - تانسیفت - الحوز1400853عائشة الربیب990705050062

مراكش - تانسیفت - الحوز1401596سلیمة بالكحیح1000705050075

مراكش - تانسیفت - الحوز1268679نادیة ناجد1010707050009

مراكش - تانسیفت - الحوز1400897رشید صبوري1020707050020

مراكش - تانسیفت - الحوز1367701بشرى الزھیري1030707050021

مراكش - تانسیفت - الحوز1400674ایمان مستاوي1040707050025

مراكش - تانسیفت - الحوز1405087لمیاء ایت السودان1050707050026

مراكش - تانسیفت - الحوز1266862عادل غوصفي1060707050032

مراكش - تانسیفت - الحوز1549102الحسن لفقیھي1070707050042

مراكش - تانسیفت - الحوز1368654مصطفى الغموري1080707050045

مراكش - تانسیفت - الحوز1405501خدیجة نجي1090707050061

مكناس - تافیاللت1399459زبیدة برایدة11301050011

مكناس - تافیاللت1399462عائشة بركیك21301050012

مكناس - تافیاللت1306418محمد الشرقي31302050001

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 36 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1268052الخالدي فاطمة الزھراء41302050005

مكناس - تافیاللت1174024ھشام بشري51303050001

مكناس - تافیاللت1267339لیلى إحیا61303050002

71303050005
عبد الحي الشرقاوي  

السموني
مكناس - تافیاللت1306431

مكناس - تافیاللت1307022مریم الوزیري81303050006

مكناس - تافیاللت1400432نادیة خیي91303050007

مكناس - تافیاللت1549365سلیمة كدیس101303050010

مكناس - تافیاللت1401502كوثر أیت الحاكم111303050011

مكناس - تافیاللت1268494موحید عالي121304050003

مكناس - تافیاللت1269666زوھیر طاھري131304050004

مكناس - تافیاللت1305976بلبال  رشید141304050006

مكناس - تافیاللت1307321اسماعیل حموش151304050007

مكناس - تافیاللت1307149فائق ملیكة161304050011

مكناس - تافیاللت1400682نبیل حسناء171304050014

مكناس - تافیاللت1400738وعبدوس جمیلة181304050015

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 37 من 40



الرقم 
الترتیبي

األكادیمیة / مركز االمتحان رقم التأجیر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

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

         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات

الئحة بأسماء الناجحین في امتحان الكفاءة المھنیة لولوج

 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

مكناس - تافیاللت1307960مومو عائشة191305050002

مكناس - تافیاللت1401710فاطمة الكوان201305050003

مكناس - تافیاللت1268204نادیة ملھوني211305050007

مكناس - تافیاللت1405321مریة الوردي221305050009

مكناس - تافیاللت1405430خمان لطیفة231305050011

مكناس - تافیاللت1400356جیدى موراد241305050012

251305050015
بن الفاطمي سیدي محمد 

أمین
مكناس - تافیاللت1399376

مكناس - تافیاللت1267399عبد الحكیم جابري261305050016

مكناس - تافیاللت1549043ھجار قشمار271305050018

مكناس - تافیاللت1265243شریفي موالي احمد281305050019

مكناس - تافیاللت1368091افتاتي ابراھیم291305050021

مكناس - تافیاللت1399851سھام الحابشي301305050022

مكناس - تافیاللت1399175لال أسماء علوي طیبي311305050031

مكناس - تافیاللت1269337صدیقي موالي یوسف321305050041

مكناس - تافیاللت1401565تعال وت  عزیز331305050045

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 38 من 40



الرقم 
الترتیبي

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

مكناس - تافیاللت1405505الطالبي نورة341305050050

مكناس - تافیاللت1368128أمال بكاري351305050051

مكناس - تافیاللت1305731حنان علط361306050002

مكناس - تافیاللت1549602فاتحة الدراوي371306050007

مكناس - تافیاللت1367168حنان بوعري381306050009

مكناس - تافیاللت1233770یاسین اعب391306050020

مكناس - تافیاللت1268877سلمة أوعزیز401306050021

مكناس - تافیاللت1266961نجاة حفیضي411306050026

مكناس - تافیاللت1407014ابتسام فیاللي منصف421306050027

مكناس - تافیاللت1400212سومیة حاحیوي431306050028

مكناس - تافیاللت1269265رضوان الرقیقي441306050040

مكناس - تافیاللت1269661اللة ھشوم طھري451306050044

وادي الذھب - لكویرة1401774حموعلي مبارك10101050002

وادي الذھب - لكویرة1306604العالوة الحسین20101050006

وادي الذھب - لكویرة1401616بنصابر عبد السمیع30101050007

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 39 من 40



الرقم 
الترتیبي
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         والتكو�نات المشتر�ة بین األكاد�میـات
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 الدرجة الثانیة من إطار أساتذة التعلیم االبتدائي - دورة شتنبر 2015

وادي الذھب - لكویرة1367305راجات بوتي40101050008

الدار البیضاء الكبرى

مدیر التقویم وتنظیم الحیاة المدرسیة
والتكوینات المشتركة بین األكادیمیات

إمضاء : محمد ساسي

ال أحــــــد

عن الوزیر وبتفویض منھ

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

إمضاء : محمد ساسي الصفحة 40 من 40


