
الرقم 

ي تيب  التر
التاري    خالتوقيتاألكاديمية مركز اإلجراءمقر العمل رقم التأجتر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

2019 أبريل 9h2الرباط سال القنيطرةسيدي البرنوصي- المديرية االقليمية 93017 عبداللطيف عالك15100004

2019 أبريل 9h202الرباط سال القنيطرةسيدي قاسم- المديرية االقليمية 1582555 موالي محمد كمغار25100006

2019 أبريل 9h402الرباط سال القنيطرةسال- الثانوية االعدادية الحديقة 1441418إلهام اإلدريسي35100008

2019 أبريل 10h2الرباط سال القنيطرةالمديرية المكلفة بالحياة المدرسية1308349إلهام صهدان45100009

2019 أبريل 10h202الرباط سال القنيطرةسال- المديرية االقليمية 1442292بشرى الحوسني55100017

2019 أبريل 10h402الرباط سال القنيطرةمديرية الشؤون القانونية و المنازعات1266162بوشعيب الخليلي65100018

2019 أبريل 11h2الرباط سال القنيطرةمركز التكوينات والملتقيات الوطنية1407655حاتم منكونو75100020

2019 أبريل 11h202الرباط سال القنيطرةالقنيطرة- سال - أكاديمية الرباط 1268035حنان الحا85100024

2019 أبريل 11h402الرباط سال القنيطرةالجديدة- المديرية االقليمية 1266441خديجة الغنمي كريم95100028

2019 أبريل 12h2الرباط سال القنيطرةسيدي البرنوصي- المديرية االقليمية 1306306ربيع بورحيم105100030

2019 أبريل 12h202الرباط سال القنيطرةسال- المديرية االقليمية 1441674رشيد بدرة115100033

2019 أبريل 14h202الرباط سال القنيطرةسطات- المديرية االقليمية 1368467رشيد حوميدة125100034

2019 أبريل 14h402الرباط سال القنيطرةسيدي البرنوصي- المديرية االقليمية 1441666عبد القادر الوالي135100048

2019 أبريل 15h2الرباط سال القنيطرةسال- المديرية االقليمية 1441675عزيزة الجابري145100052

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

قرب المدرسة العليا - شارع الجيش الملكي -  تجرى االختبارات الشفوية بالمركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه 

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

2018دورة دجنبر -  لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية 

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  5 من 1الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
التاري    خالتوقيتاألكاديمية مركز اإلجراءمقر العمل رقم التأجتر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

قرب المدرسة العليا - شارع الجيش الملكي -  تجرى االختبارات الشفوية بالمركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه 

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

2018دورة دجنبر -  لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية 

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2019 أبريل 15h202الرباط سال القنيطرةسطات- أكاديمية الدار البيضاء 1153841محسن زردان155100063

2019 أبريل 15h402الرباط سال القنيطرةملحق بوزارة الشغل واالدماج المهني1266575محمد السيفي165100064

2019 أبريل 16h2الرباط سال القنيطرةالخميسات- المديرية االقليمية 1368589مريم خال175100066

1560891مصطفى شهير185100067
سيدي - الثانوية التاهيلية ابن الرومي 

البرنوصي
2019 أبريل 16h202الرباط سال القنيطرة

1306482نور الدين داحميد195100073
مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم 

المدرسي الخصوصي
2019 أبريل 16h402الرباط سال القنيطرة

2019 أبريل 17h2الرباط سال القنيطرةالقنيطرة- سال - أكاديمية الرباط 1407760يسرى بويا205100074

2019 أبريل 9h3الرباط سال القنيطرةالرباط- المديرية اإلقليمية 1266642الزكزوتي عادل215100076

1269872محمد عالي زعمة2202100002
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

لجهة العيون الساقية الحمراء
2019 أبريل 9h203العيون الساقية الحمراء

1582579لحبيب مجيد2302100005
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

لجهة العيون الساقية الحمراء
2019 أبريل 9h403العيون الساقية الحمراء

1368152أحمد بالل2402100007
المندوبية الجهوية للتكوين المهني 

بالعيون
2019 أبريل 10h3العيون الساقية الحمراء

1596561الغالية الموساوي2502100008
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

لجهة العيون الساقية الحمراء
2019 أبريل 10h203العيون الساقية الحمراء

1582575خيدومة لمباركي2602100009
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

لجهة العيون الساقية الحمراء
2019 أبريل 10h403العيون الساقية الحمراء

2019 أبريل 11h3العيون الساقية الحمراءالعيون- المديرية االقليمية 1582542اللة ميمونة بقاد2702100013

1596565اعبيدة حبدية2802100014
- الثانوية اإلعدادية عالل بن عبد هللا 

العيون
2019 أبريل 11h203العيون الساقية الحمراء

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  5 من 2الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
التاري    خالتوقيتاألكاديمية مركز اإلجراءمقر العمل رقم التأجتر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

قرب المدرسة العليا - شارع الجيش الملكي -  تجرى االختبارات الشفوية بالمركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه 

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

2018دورة دجنبر -  لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية 

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

1582551العيد المداح2902100020
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

لجهة الداخلة وادي الذهب
2019 أبريل 11h403العيون الساقية الحمراء

1440295محمد الروملي3008100005
معهد المنظمة العلوية لرعاية 

وجدة أنجاد- المكفوغين 
2019 أبريل 12h3جهة الشرق

2019 أبريل 12h203جهة الشرقجرسيف- المديرية اإلقليمية 1046534هيشام البرينصي3108100006

2019 أبريل 14h203جهة الشرقجرادة- وادي الحيمر اإلعدادية .ثا1440795أحمد معاشعش3208100008

2019 أبريل 14h403جهة الشرقوجدة أنجاد- المديرية اإلقليمية 1440292فاطمة لعوج3308100009

2019 أبريل 15h3سوس ماسةإنزكان أيت ملول- المديرية اإلقليمية 1269692ابراهيم الطالبي3404100001

2019 أبريل 15h203سوس ماسةالمديرية اإلقليمية أكادير اداوتنان1239671ابراهيم تزغى3504100003

2019 أبريل 15h403سوس ماسةميدلت- المديرية اإلقليمية 1234524احماد عتيوي3604100008

2019 أبريل 16h3سوس ماسةالمديرية اإلقليمية الرشيدية1402820إسماعيل خجور3704100011

2019 أبريل 16h203سوس ماسةاشتوكة ايت باها- المديرية اإلقليمية 1269170البشير الرئيس3804100012

2019 أبريل 16h403سوس ماسةتزنيت- المديرية اإلقليمية 1237232الحسن حيدرار3904100013

2019 أبريل 17h3سوس ماسةالرشيدية- المديرية اإلقليمية 1268974رشيدة وخيي4004100015

2019 أبريل 9h4سوس ماسةالمديرية اإلقليمية تزنيت1263968الحسين التونسي4104100016

2019 أبريل 9h204سوس ماسةأكاديمية سوس ماسة1173745الرازي أحمد4204100018

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  5 من 3الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
التاري    خالتوقيتاألكاديمية مركز اإلجراءمقر العمل رقم التأجتر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

قرب المدرسة العليا - شارع الجيش الملكي -  تجرى االختبارات الشفوية بالمركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه 

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

2018دورة دجنبر -  لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية 

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2019 أبريل 9h404سوس ماسةإنزكان أيت ملول- المديرية اإلقليمية 1307300حاتم حجمو4304100021

2019 أبريل 10h4سوس ماسةأكاديمية جهة سوس ماسة1307403حسن حميميد4404100024

2019 أبريل 10h204سوس ماسةالرشيدية- المديرية اإلقليمية 1239760سيدي محمد شريف زهري4504100029

2019 أبريل 10h404سوس ماسةأسا الزاك- المديرية اإلقليمية 1543936ماء العينين البدر4604100031

2019 أبريل 11h4سوس ماسةالرشيدية- المديرية اإلقليمية 1122940سيدي محمد قرشي4704100043

2019 أبريل 11h204سوس ماسةتنغير- المديرية اإلقليمية 1182476محمد الصابري4804100053

2019 أبريل 11h404فاس مكناسالحاجب- المديرية اإلقليمية 1367245عزيز بوغاز4911100002

2019 أبريل 12h4فاس مكناسالحاجب- المديرية اإلقليمية 1307527محمد قدوري5011100005

1307751سهام لسهوب5111100010
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

لجهة طنجة تطوان الحسيمة
2019 أبريل 12h204فاس مكناس

2019 أبريل 14h204فاس مكناسصفرو- المديرية اإلقليمية 1441066محمد جعبوق5211100020

1237402عثمان حطربوش5311100036
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

لجهة فاس مكناس
2019 أبريل 14h404فاس مكناس

2019 أبريل 15h4فاس مكناسمكناس- الثانوية التأهيلية الزيتون 1043330نادية فحلي5411100038

2019 أبريل 15h204فاس مكناسمكناس- المديرية اإلقليمية 1267265عائشة يعزة5511100042

2019 أبريل 15h404فاس مكناسمكناس- مدرسة ابن رشد 966616عتيقة أوعال5611100045

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  5 من 4الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
التاري    خالتوقيتاألكاديمية مركز اإلجراءمقر العمل رقم التأجتر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

قرب المدرسة العليا - شارع الجيش الملكي -  تجرى االختبارات الشفوية بالمركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه 

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

2018دورة دجنبر -  لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية 

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2019 أبريل 16h4فاس مكناسموالي يعقوب- المديرية اإلقليمية 1114096يوسف التوفيق5711100046

1266156المصطفى الخلفاوي587100002
األكاديمية الجهوي للتربية والتكوين

لجهة بني مالل خنيفرة
2019 أبريل 16h204مراكش آسفي

2019 أبريل 16h404مراكش آسفيبني مالل- الوكالة المحاسباتية 92975المصطفى موفيد597100003

2019 أبريل 17h4مراكش آسفيالفقيه بن صالح- المديرية االقليمية 1368076جواد اشنيض607100006

2019 أبريل 9h5مراكش آسفيقلعة السراغنة-  المديرية اإلقليمية 1047541رحال المضاري617100007

2019 أبريل 9h205مراكش آسفيأكاديمية مراكش أسفي1308040سميرة ناصري627100010

2019 أبريل 9h405مراكش آسفيالحوز- المديرية اإلقليمية 1180722عبد الصمد معروفي637100011

1368842عبد العاطي الزوين647100012
مؤسسة محمد السادس للنهوض 

باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين 

بني مالل- 

2019 أبريل 10h5مراكش آسفي

2019 أبريل 10h205مراكش آسفيالحوز- اوالد امطاع . إع1439863عبد الكريم الديب657100014

1307760محمد الكسني667100018
األكاديمية الجهوي للتربية والتكوين

 لجهة بني مالل خنيفرة
2019 أبريل 10h405مراكش آسفي

2019 أبريل 11h5مراكش آسفيمديرية  قلعة السراغنة1269897محمد زهور677100020

عن الوزير وبتفويض منه

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء 

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  5 من 5الصفحة 


