
الرقم 

ي تيب  التر
رقــم االمتحان

 االسـم الشخصي 

والعائلي
مقر العمل رقم التأجتر

األكاديمية مركز 

اإلجراء
التاريــــخالتوقيت

1160706المهدي ولد الطالب15140006
- سال - أكاديمية الرباط 

القنيطرة
2019 أبريل 9h2الرباط سال القنيطرة

208533بوراسي عمر25140009
الثانوية التاهيلية 

- الشريف االدريسي 

القنيطرة

2019 أبريل 9h202الرباط سال القنيطرة

1160793جليل لشهب35140011
مديرية الشؤون العامة 

والميزانية والممتلكات
2019 أبريل 9h402الرباط سال القنيطرة

728524رجاء موسعيد45140014
مديرية الشؤون العامة 

والميزانية والممتلكات
2019 أبريل 10h2الرباط سال القنيطرة

762759رشيد الحسوني55140015
مديرية تدبير الموارد 

البشرية
2019 أبريل 10h202الرباط سال القنيطرة

1160745لغزال عبد الهادي65140029
- سال - أكاديمية الرباط 

القنيطرة
2019 أبريل 10h402الرباط سال القنيطرة

1160708يوسف بمعروف75140034
- المديرية االقليمية 

الصخيرات تمارة
2019 أبريل 11h2الرباط سال القنيطرة

397695عائشة لمعصرة802140002
األكاديمية الجهوية 

للتربية والتكوين لجهة 

العيون الساقية الحمراء

العيون الساقية 

الحمراء
11h202 2019 أبريل

2019 أبريل 11h402جهة الشرقبركان- المديرية االقليمية 1160748عزيز لزعر908140001

2019 أبريل 12h2جهة الشرقبركان- المديرية االقليمية 1440276رشيد طاهري1008140003

1160804رزقي المختار1104140005
أكاديمية جهة سوس 

ماسة
2019 أبريل 12h202سوس ماسة

1160716ليلى حم1204140008
- المديرية اإلقليمية 

تارودانت
2019 أبريل 14h202سوس ماسة

1160699محمد اعطار1304140009
- المديرية اإلقليمية 

اشتوكة ايت باها
2019 أبريل 14h402سوس ماسة

1160714احمد االدريسي1411140010
- المديرية االقليمية

شفشاون
2019 أبريل 15h2فاس مكناس

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

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

الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين المعنيين . 

2018دورة دجنبر -  لولوج الدرجة األولى من درجة التقنيين 

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  2 من 1الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
رقــم االمتحان

 االسـم الشخصي 

والعائلي
مقر العمل رقم التأجتر

األكاديمية مركز 

اإلجراء
التاريــــخالتوقيت

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

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

الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين المعنيين . 

2018دورة دجنبر -  لولوج الدرجة األولى من درجة التقنيين 

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

1160737موالي احمد بوحميد1511140011
األكاديمية الجهوية 

للتربية والتكوين لجهة 

فاس مكناس

2019 أبريل 15h202فاس مكناس

1160696إدريس محتوم1611140013
األكاديمية الجهوية 

للتربية والتكوين لجهة 

فاس مكناس

2019 أبريل 15h402فاس مكناس

2019 أبريل 16h2مراكش آسفيأكاديمية مراكش آسفي1160768أحمد الغريب177140002

2019 أبريل 9h3مراكش آسفيأكاديمية مراكش آسفي1160810حرية البليزي187140003

2019 أبريل 9h203مراكش آسفيمديرية شيشاوة1160782فيصل أعبدلي197140007

1160799محمد ادوز207140008
المديرية اإلقليمية 

بخريبكة
2019 أبريل 9h403مراكش آسفي

866669ناجية شتوي217140011
بني - المدرسة الجديدة 

مالل
2019 أبريل 10h3مراكش آسفي

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء 

عن الوزير وبتفويض منه

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  2 من 2الصفحة 


