
الرقم 

الترتيبي
األكاديمية مركز اإلجراءمقر العمل رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الرباط سال القنيطرةمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات61463 السعدية فنان15270001

الرباط سال القنيطرةمديرية المناهج- قسم التعليم االصيل 1262484 رجاء واحي25270002

الرباط سال القنيطرةالخميسات- الثانوية التاهيلية الفتح 315966 يحي بنشريف35270003

الرباط سال القنيطرةمديرية الموارد البشرية وتكوين األطر355983الرغاي الرغاي45270005

الرباط سال القنيطرةمديرية الموارد البشرية وتكوين األطر1126296السعيد لعوينات55270006

الرباط سال القنيطرةالخميسات- المديرية االقليمية 1262490بنعمر عبد العالي65270008

الرباط سال القنيطرةالخزينة الوزارية لدى الوزير988668خالد محليق75270010

الرباط سال القنيطرةالخميسات- الثانوية التاهيلية الياسمين 892469رشيدة بنعمر85270011

الرباط سال القنيطرةمديرية الموارد البشرية وتكوين األطر887642فتيحة المزايتي95270016

الرباط سال القنيطرةمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات718059مجيدة الزيادي105270018

جهة الشرقوجدة أنجاد- المديرية اإلقليمية 1262505نصيرة  وهبي1108270001

جهة الشرقبركان- ثانوية القدس التأهيلية 351258حفيظة بكاوي1208270002

جهة الشرقالناظور- المديرية اإلقليمية 1159365ماما اوشن1308270003

جهة الشرقالناظور- المديرية اإلقليمية 1126289حليمة عبدالوي1408270005

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر -  لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة األولى 

 وفق المواقيت 2019 أبريل 3 و2تجرى االختبارات الشفوية باألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك يومي 

.التي ستحددها األكاديميات 

   مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  2 من 1الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
األكاديمية مركز اإلجراءمقر العمل رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر -  لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة األولى 

 وفق المواقيت 2019 أبريل 3 و2تجرى االختبارات الشفوية باألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك يومي 

.التي ستحددها األكاديميات 

   مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

جهة الشرقوجدة أنجاد- المديرية اإلقليمية 1262492نادية  عرود1508270006

سوس ماسةاشتوكة ايت باها- المديرية اإلقليمية 357107كلثوم بوشام1604270002

سوس ماسةتزنيت- المديرية اإلقليمية 1262489عمر متوكل1704270003

فاس مكناسصفرو- المديرية اإلقليمية 1262534المهدي هشيمي1811270001

فاس مكناسصفرو- المديرية اإلقليمية 1125674نعيمة أفرين1911270002

كلميم واد نونكلميم- المديرية االقليمية 1262491عبد الرحيم أضرضر2003270001

محمد ساسي: إمضاء 

عن الوزير وبتفويض منه

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  2 من 2الصفحة 


