
 
 

 

 

 نتائج الجائزة الوطنية لالستحقاق املنهي ألطر التربية والتكوين

 2016-2015برسم املوسم الدراس ي 

 

 )التعليم االبتدائي )هيئة التدريس 

 مقر العمل اإلطار ر.ت اإلسم والنسب الجوائز
املديرية 

 اإلقليمية
 األكاديمية

 76488 جمعة أدرابني الجائزة األولى
أستاذ التعليم 

 االبتدائي
 خريبكة مدرسة األمل

جهة بني مالل 

 خنيفرة

 678372 حسن مختاري  الجائزة الثانية
أستاذ التعليم 

 االبتدائي

مدرسة محمد 

 الخامس
 جهة الشرق  وجدة أنجاد

 173992 الغازي سعود الجائزة الثالثة
أستاذ التعليم 

 االبتدائي

مدرسة املنصور 

 الذهبي
 العيون 

 جهة العيون 

 الحمراءالساقية 

 

  (اإلدارة التربويةالتعليم االبتدائي )هيئة 

 مقر العمل اإلطار ر.ت اإلسم والنسب الجوائز
املديرية 

 اإلقليمية
 األكاديمية

 205028 أحمد حجي الجائزة األولى
أستاذ التعليم 

 االبتدائي
 جهة الشرق  جرادة مدرسة حي الزياني

 الجائزة الثانية
عبد املجيد 

 الناجي
302863 

أستاذ التعليم 

 االبتدائي

مدرسة وادي 

 املخازن 
 بني مالل

جهة بني مالل 

 خنيفرة

 258404 سعيد مورشيد الجائزة الثالثة
أستاذ التعليم 

 االبتدائي

م/م أوالد سيدي 

 عيس ى
 جهة مراكش آسفي قلعة السراغنة

 

 

 

 

 

 



 
 

  (التدريس)هيئة  الثانوي اإلعداديالتعليم 

 مقر العمل اإلطار ر.ت اإلسم والنسب الجوائز
املديرية 

 اإلقليمية
 األكاديمية

 232594 بانحمادي أشي الجائزة األولى
أستاذ التعليم 

 الثانوي اإلعدادي

الثانوية اإلعدادية 

 القاض ي عياض
 خريبكة

جهة بني مالل 

 خنيفرة

 971611 الراجي العزيزة الجائزة الثانية
أستاذ التعليم 

 الثانوي اإلعدادي

الثانوية اإلعدادية 

 بئر انزران
 الرباط

جهة الرباط سال 

 القنيطرة

 190085 عبد هللا بركات الجائزة الثالثة
أستاذ التعليم 

 الثانوي اإلعدادي

الثانوية اإلعدادية 

 وادي الذهب
 الداخلة

جهة الداخلة وادي 

 الذهب

 

 

  (اإلدارة التربوية)هيئة  الثانوي اإلعداديالتعليم 

 مقر العمل اإلطار ر.ت اإلسم والنسب الجوائز
املديرية 

 اإلقليمية
 األكاديمية

 340847 لحسن بوكنين الجائزة األولى
أستاذ التعليم 

 الثانوي اإلعدادي

نوية اإلعدادية الثا

 الجديدة
 جهة كلميم واد نون  كلميم 

 270635 محمد رفيق الجائزة الثانية
ملحق اإلقتصاد 

 واإلدارة

اإلعدادية الثانوية 

 الخنساء
 العيون 

جهة العيون الساقية 

 الحمراء

 214392 احمد طهروا الجائزة الثالثة
أستاذ التعليم 

 الثانوي اإلعدادي

الثانوية اإلععدادية 

 اكسيل
 جهة كلميم واد نون  كلميم

 

  (التدريس)هيئة  الثانوي التأهيليالتعليم 

 مقر العمل اإلطار ر.ت اإلسم والنسب الجوائز
املديرية 

 اإلقليمية
 األكاديمية

 الجائزة األولى
عبد املجيد 

 رحماني
244892 

أستاذ التعليم 

 الثانوي التأهيلي

الثانوية التأهيلية 

 محمد عابد الجابري 
 جهة الشرق  وجدة أنجاد

 267545 عبد الغني صديق الجائزة الثانية
أستاذ التعليم 

 الثانوي التأهيلي

الثانوية التأهيلية 

 الكريم الخطابيعبد 
 عين السبع

جهة الدار البيضاء 

 سطات

 260460 أزناكي أرشكيك الجائزة الثالثة
أستاذ التعليم 

 الثانوي التأهيلي

الثانوية التأهيلية 

 الحسن الثاني
 وادي الذهب

جهة الداخلة وادي 

 الذهب

 

 

 



 
 

  (اإلدارة التربوية)هيئة  الثانوي التأهيليالتعليم 

 مقر العمل اإلطار ر.ت اإلسم والنسب الجوائز
املديرية 

 اإلقليمية
 األكاديمية

 366588 إدريس مسكين الجائزة األولى
أستاذ التعليم 

 الثانوي التأهيلي

الثانوية التأهيلية 

 األميرة اللة سلمى
 جهة فاس مكناس صفرو 

 الجائزة الثانية
عبد الوهاب 

 جغالل
131993 

أستاذ التعليم 

 الثانوي التأهيلي

التأهيلية الثانوية 

 الخوارزمي
 جهة مراكش آسفي آسفي

 154407 عياد أزرار الجائزة الثالثة
أستاذ التعليم 

 الثانوي التأهيلي

الثانوية التأهيلية 

 عبد الكريم الخطابي
 جهة الشرق  الناظور 

 

 


