
الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الداخلة وادي الذهب1281340عبد الرحمان لحميدي10102020003

الدار البيضاء سطات1233230حافضي محمد106070002

الدار البيضاء سطات1152393خاليد الزناني206070003

الدار البيضاء سطات1544646سفيان لعيوني306070004

الدار البيضاء سطات1270883سلمى بنجلون40604020001

الدار البيضاء سطات58278سميرة بنخيرة50604020002

الدار البيضاء سطات1151673سعاد يوسري60604020003

الدار البيضاء سطات1153369نورة بولهند70604020004

الدار البيضاء سطات1544752إيمان بوبكري80604020007

الدار البيضاء سطات1408931حنان عبد الرزيق90604020009

الدار البيضاء سطات1504346حفصة بناني100604020010

الدار البيضاء سطات1280565سناء مسجد110604020012

الدار البيضاء سطات1153433سابقي أنور120604020014

الدار البيضاء سطات1447353ابراهيم فرحون130604020017

الدار البيضاء سطات1545097حميد مرابط140605020001

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 1 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الدار البيضاء سطات1280794خديجة الطريرش150605020003

الدار البيضاء سطات1544589سعد زعيم160605020007

الدار البيضاء سطات1050495أمال الوالي العلمي170605020008

الدار البيضاء سطات748340اللة مريم البيار180605020009

الدار البيضاء سطات1233627سكينة صباح190605020012

الدار البيضاء سطات1280097حسناء شراح200605020016

الدار البيضاء سطات1261857فاطمة لكحيلي210605020017

الدار البيضاء سطات1279492حنان أعبيبي220605020018

الدار البيضاء سطات1175693صباح الهاكوري230605020020

الدار البيضاء سطات1505461خديجة ياسين240606020003

الدار البيضاء سطات1282270سميرة ابال250606020006

الدار البيضاء سطات1544879يونس فرات260606020008

الدار البيضاء سطات1447721هشام ابونصر270606020015

الدار البيضاء سطات1588097سارة شهيدي280606020023

الدار البيضاء سطات1408954سناء الحتيمي290606020032

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 2 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الدار البيضاء سطات1280519خديجة ماضي300606020033

الدار البيضاء سطات1409083ناديـة  بومليـك310606020041

الدار البيضاء سطات1544762حفيــظة البوحتري320606020043

الدار البيضاء سطات1280110سميـرة دبـير330606020045

الدار البيضاء سطات1280607عبد العزيز رجاء340606020046

الدار البيضاء سطات1545446عبدالهادي عقرة350606020047

الدار البيضاء سطات1279289زهور عابيد360606020048

الدار البيضاء سطات90780نورالهدى لغالم370606020049

الدار البيضاء سطات1280002اسماء بودا380606020051

الدار البيضاء سطات1280450خالد اليعوتي390606020060

الدار البيضاء سطات90359مصطفى وعشا400607020025

الدار البيضاء سطات1447541الحسين بوقسيم41608020010

الدار البيضاء سطات1447336دنيا التاجي42608020014

الدار البيضاء سطات1285367مينة مبارح43608020040

الدار البيضاء سطات1050852حسناء الهردى44608020043

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 3 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الدار البيضاء سطات1280315محمد اشرف الداودي45608020067

الدار البيضاء سطات1282461بهيحة وكريم46608020071

الدار البيضاء سطات1447479حسناء سهير470609020007

الدار البيضاء سطات1408588احمد بلمجيب480609020032

الدار البيضاء سطات1309303غزالن المزدغي490609020033

الدار البيضاء سطات1446860مليكة شهير500609020034

الدار البيضاء سطات59797سعاد أتاوعبيت510610020013

الدار البيضاء سطات1309133جمال همراس520610020019

الدار البيضاء سطات1052396خالد المنصوري530610020023

الدار البيضاء سطات1279618سهام حفصي540611020038

الدار البيضاء سطات1447064شاكر محمد550615020003

الدار البيضاء سطات1448079البصري يوسف560615020046

الدار البيضاء سطات1284444عبد الرحيم  زعري570615020071

الدار البيضاء سطات1589443عبد المولى بوعنانة580615020089

الدار البيضاء سطات1284467حنان يعقوب590616020049

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 4 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1052389كريم امكرود10501020021

الرباط سال القنيطرة1544533العربي تحرامي20501020022

الرباط سال القنيطرة1151407جمال القواس30501020041

الرباط سال القنيطرة90091يوسف المدني40501020043

الرباط سال القنيطرة1124496بدر عبدالرحمان50501020044

الرباط سال القنيطرة1447103محسن الخضري60501020061

الرباط سال القنيطرة1270745أمال خولة70501020085

الرباط سال القنيطرة1505720عريف الطيبي80501020086

الرباط سال القنيطرة1545156سناء بوتالغ90501020087

الرباط سال القنيطرة1308954جهان المنصف100501020088

الرباط سال القنيطرة1278584هند الحداد110501020089

الرباط سال القنيطرة1281319اسماعيل منصور120501020111

الرباط سال القنيطرة1409666محمد لعجالي130501020122

الرباط سال القنيطرة1587978محمد المخفي140501020132

الرباط سال القنيطرة1544765عبدالعزيز لبيهي150501020133

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 5 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1261938طارق مرحوم160502020031

الرباط سال القنيطرة1277698منير فطيش170502020032

الرباط سال القنيطرة1279367رشيد بحري180502020033

الرباط سال القنيطرة1282517محمد أكرت190502020034

الرباط سال القنيطرة1544868حنان ضراف200502020037

الرباط سال القنيطرة1544892عبد العزيز الصحراوي210502020038

الرباط سال القنيطرة1544893حميد صلوجي220502020039

الرباط سال القنيطرة1589224عبد اللطيف الكريمي230502020041

الرباط سال القنيطرة1124664لطيفة بلفقير240502020056

الرباط سال القنيطرة1278484إيمان الحمكاني250502020058

الرباط سال القنيطرة1544347شيماء شحو260502020063

الرباط سال القنيطرة1308867خليل الحرش270502020080

الرباط سال القنيطرة1309670زهرة تقدرين280502020081

الرباط سال القنيطرة1407939حسناء الزين290502020083

الرباط سال القنيطرة90155فتيحة الخلفوني300502020131

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 6 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1262160عبد الوهاب السرغيني310502020143

الرباط سال القنيطرة1151399محمد سعدي320502020212

الرباط سال القنيطرة1280593هدى لشهب330502020221

الرباط سال القنيطرة1176880بوسالم سهام340503020053

الرباط سال القنيطرة1544632يامنة بوكوس350503020137

الرباط سال القنيطرة1280111محمد ركابي360503070002

الرباط سال القنيطرة1050827فؤاد ناصري370504020113

الرباط سال القنيطرة1281192عبد الصماد الغزي380504020127

الرباط سال القنيطرة1504432عبد السالم لمزارعي390505020008

الرباط سال القنيطرة1545203بنعبد النبي سناء400505020014

الرباط سال القنيطرة1544623الملوع الخليفي410505020016

الرباط سال القنيطرة1175670عامر ليلى420505020022

الرباط سال القنيطرة1280941منية بن القاضي430505020024

الرباط سال القنيطرة1280966شحيمة نور الدين440505020026

الرباط سال القنيطرة1505189سعيد الحراك450505020028

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 7 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1505475العزري نورالدين460505020030

الرباط سال القنيطرة1587751نجالء دبيزة470505020087

الرباط سال القنيطرة1278261رجاء البوحي480506020015

الرباط سال القنيطرة1261677عادل فونس490506020023

الرباط سال القنيطرة1285432حدو جواد500506020035

الرباط سال القنيطرة1447490حنان الحشالي510506020036

الرباط سال القنيطرة1408841فدوى الزهاو520506020046

الرباط سال القنيطرة1588152سميرة بلعياشي530506020050

الرباط سال القنيطرة1589438راضية بنمزان540506020056

الرباط سال القنيطرة1284852حفيظ طغاط550506070003

الرباط سال القنيطرة1505017بنعيسى الكاني56507020001

الرباط سال القنيطرة1544439حنين الهندي57507020011

الرباط سال القنيطرة1408919رضوان مخلوف58507020013

الرباط سال القنيطرة1280376سالم البدوي59507020015

الرباط سال القنيطرة1277509محمد بوصوف60507020016

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 8 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1280511جميلة لشهب61507020021

الرباط سال القنيطرة1282502نور الدين الكارتي62507020042

الرباط سال القنيطرة1284808عبد هللا الحاكمي63507020047

العيون الساقية الحمراء1588853ايت المعلم الحسين10201020003

العيون الساقية الحمراء1447741عزيز هضرون20201020006

العيون الساقية الحمراء1588874وهيبة حماني30201020008

العيون الساقية الحمراء1447135النقاش عادل40201020014

العيون الساقية الحمراء1261637محمد السعداني50201020016

العيون الساقية الحمراء1408700عو  حفيظ60201020020

العيون الساقية الحمراء1447428اخالي محمد70201020021

العيون الساقية الحمراء1282276الجداوي حافظ80201020022

العيون الساقية الحمراء1123672محمد  زربان90201020027

العيون الساقية الحمراء1447051الصا لح ولو هو100201020038

العيون الساقية الحمراء1261956رجاء  مخيطر110201020039

العيون الساقية الحمراء1282385محمد   رحوحي120201070001

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 9 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

العيون الساقية الحمراء1408784حسن المودن130203070001

العيون الساقية الحمراء1588309رضوان الغازي140204020001

العيون الساقية الحمراء1504441رشيد أكراز150204020004

العيون الساقية الحمراء1270810الحسين بحوس160204020005

العيون الساقية الحمراء1505732كمال أعدو170204020012

العيون الساقية الحمراء1448085الحسين إلمشي180204020015

العيون الساقية الحمراء1587990عبد هللا البرني190204020016

العيون الساقية الحمراء1505428المصطفى ابن الهسك200204020018

العيون الساقية الحمراء1587766هناء عزي210204020019

العيون الساقية الحمراء1280320أنس خليل الدرفوفي220204020026

بني مالل خنيفرة1308703الشبلتي زكية1904020006

بني مالل خنيفرة1504947عرجي عبد الرحمان2904020008

بني مالل خنيفرة1178102عبد الرحيم جيبو3904020033

بني مالل خنيفرة1232664أشهبون رشيد4904020034

بني مالل خنيفرة1233544أوزكاغ باري والدويش5904020040

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 10 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بني مالل خنيفرة1232894احماد بولمجوج6904020045

بني مالل خنيفرة1544521جمال الزرايبي7904020047

بني مالل خنيفرة1408309فيروز اعفيتو8904020048

بني مالل خنيفرة1278962عكوران زينب9904020049

بني مالل خنيفرة1308684مينة بيهردي10904020050

بني مالل خنيفرة1278333بوعزى امعزول11904020051

بني مالل خنيفرة1544810ودو حسن12904020052

بني مالل خنيفرة1544356كرواني رشيدة13904020053

بني مالل خنيفرة1447647مصطفى تيتاو14904020055

بني مالل خنيفرة1447844الكوماشي حميد15904020057

بني مالل خنيفرة1408916لحلو خاليد16904020058

بني مالل خنيفرة1447836اعمرو محمد امبارك17904020059

بني مالل خنيفرة1279381عبد الرحمان الغازي18904020062

بني مالل خنيفرة1408152خوالن فاطمة19904020064

بني مالل خنيفرة1544967أعماجو رشيد20904020065

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 11 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بني مالل خنيفرة1588438بوبكر الحجاجي21904020067

بني مالل خنيفرة1504582رشيدة الزيتوني22925020003

بني مالل خنيفرة1505059مجيد زياني23925020004

بني مالل خنيفرة1505843رشيد والغازي24925020016

بني مالل خنيفرة56653عبد العزيز افقير25925020017

بني مالل خنيفرة1261383بوشعيب بوزردة26925020018

بني مالل خنيفرة1280854خالد الورياشي27925020020

بني مالل خنيفرة1544576محسن زروال28925020032

بني مالل خنيفرة1408574نادية جريد29925020033

بني مالل خنيفرة1282432عبد الرحيم الحوس30925020034

بني مالل خنيفرة1282222حمزة الزناكي31925020035

بني مالل خنيفرة1282205امينة عزيز32925020036

بني مالل خنيفرة1279092فاطمة الزهراء االزهري33925020037

بني مالل خنيفرة1282399فاطمة الزهراء شهيد34925020038

بني مالل خنيفرة1504921علي بوجبهى35925020039

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 12 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بني مالل خنيفرة1504920كريمة بن وجي36925020041

بني مالل خنيفرة1278259ابراهيم العرباوي37925020053

بني مالل خنيفرة1448108محمد الفقير38926020004

بني مالل خنيفرة1446951الميلودي بخالة39926020006

بني مالل خنيفرة1588982الصديق حاكمي40926020010

بني مالل خنيفرة1544573سفيان خباز41926020011

بني مالل خنيفرة1282219الحبيب الراقي42926020012

بني مالل خنيفرة1588983علي جداح43926020013

بني مالل خنيفرة1282421مازيزي السعيد44926020015

بني مالل خنيفرة1408718عبد اللطيف بوستة45926020016

بني مالل خنيفرة1588641محمد قرواني46926020029

بني مالل خنيفرة1504745امحمد ايت تعليت47926020030

بني مالل خنيفرة1588307عبد الرحيم البهيه48926020042

بني مالل خنيفرة1279600غزالن بيه49926020045

بني مالل خنيفرة90527ناصر وزمي50926020048

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 13 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بني مالل خنيفرة54938قوارير رضوان51926020050

بني مالل خنيفرة1178994عبد الرحيم عيسوي52927020017

بني مالل خنيفرة1447440خديجة بودرار53927020022

بني مالل خنيفرة1281189لحسن العرباوي54927020028

بني مالل خنيفرة1284395عبد المجيد الحلواني55927020029

بني مالل خنيفرة1282403رشيد دافع56927020030

بني مالل خنيفرة1589620توفيق مريد57927020031

بني مالل خنيفرة1408757امين العصبة58927020032

بني مالل خنيفرة90983كريم بوحوتة59927020038

بني مالل خنيفرة1124336عمر بركوطة60927020039

بني مالل خنيفرة1176560مجيد الشتيوي61927020041

بني مالل خنيفرة1504994عزيز عسراوي62927020043

بني مالل خنيفرة1588449يونس معديني63927020049

بني مالل خنيفرة1505011موالي الحبيب العالوي64927020053

بني مالل خنيفرة1409111المصطفى بورزمات65927020054

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 14 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بني مالل خنيفرة1589510محمد المهاجر66927020055

بني مالل خنيفرة1588732موحى اعلي67927020057

بني مالل خنيفرة1504221يوسف عزيز68927020058

بني مالل خنيفرة1262239يوسف زرار69927020063

بني مالل خنيفرة1152589كريمة مركاني70927020070

بني مالل خنيفرة1233394حياة لمباركي71927020073

بني مالل خنيفرة1280203هشام بزهرة72927020085

بني مالل خنيفرة1505005خليد برديج73943020001

بني مالل خنيفرة1588745ابراهيم بنضراوي74943020002

بني مالل خنيفرة1544296عبد الرزاق عزوز75943020003

بني مالل خنيفرة1407911محمد طويل76943020006

بني مالل خنيفرة1178904الحبيب عابدي77943020021

بني مالل خنيفرة90345المصطفى فاتح78943020022

بني مالل خنيفرة1278980جمال وراد79943020027

بني مالل خنيفرة1309160المصطفى هيري80943020028

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 15 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بني مالل خنيفرة1505664أمال الكداري81943020030

بني مالل خنيفرة1279494حسناء ايتباسو82943020034

جهة الشرق1588404حورية الخياري10801020002

جهة الشرق1408164نادية بوزياني20801020007

جهة الشرق1447626دليلة الشاد30801020010

جهة الشرق1277958بدر الدين عطواني40801020011

جهة الشرق1279583نعمة لبيض50801020013

جهة الشرق1587681عبد الوهاب الوادي60802020003

جهة الشرق1587704رشيد الشلياح70802020008

جهة الشرق1589186عزيزة الدريوش80802020016

جهة الشرق1587906نجيب مزوار90802020017

جهة الشرق1505166سعيدة الرغوي100802020018

جهة الشرق1407896خليد حوسني110802020020

جهة الشرق1409712عبد الواحد العمراوي120802020029

جهة الشرق1588279نادية حمداوي13803020001

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 16 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

جهة الشرق1588278زهير حدو14803020002

جهة الشرق1152227عبد القادر الصادقي15803020007

جهة الشرق1545257اومحمد فريدة16803020008

جهة الشرق1505172محمد و مولود أغبال17803020011

جهة الشرق1544682لخلوفي محمد18803020026

جهة الشرق1408047امال عراصا19803020028

جهة الشرق1589137بوشرى عالمي20803020037

جهة الشرق1407963فاطمة الهاللي21803020053

جهة الشرق1281374فاطمة الكاف220804020016

جهة الشرق1280197محسن الزموري230804020017

جهة الشرق1278179رشيدة البوجادي240804020027

جهة الشرق1277953ايمان عطشاوي250804020028

جهة الشرق1409183وفاء حسين260804020029

جهة الشرق1409186اسماء خيار270804020030

جهة الشرق1277850امال الناجي280804020031

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 17 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

جهة الشرق1270836فدوى بلعربي290804020032

جهة الشرق1408066زوليخة بوكنانة300804020037

جهة الشرق1233712صليحة زعزاع310804020044

جهة الشرق1587774الميلودي بورجيال320804020049

جهة الشرق1232830حياة بنعلي330804020052

جهة الشرق1545208الحسين بوكداد340804020054

جهة الشرق1587695شهيد لعفو350805020002

جهة الشرق1588867خالد الماصي360805020003

جهة الشرق1589578يوسف فارس370805020004

جهة الشرق1589211سهام بقال380805020006

جهة الشرق1545252جواد لطفي390805020007

جهة الشرق1545165زهير موساوي400805020017

جهة الشرق1545399عبد الرحمان حطاب41806020002

جهة الشرق1407883وداد سكور42806020004

جهة الشرق1505179احمد بوشنافة43806020007

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 18 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

جهة الشرق1588415خالد زروالي44806020008

جهة الشرق1050595محمد حمادي45806020017

جهة الشرق1408062سميرة بوفار46806020025

جهة الشرق1583152فاطمة الزهراء جبيلو47806020028

جهة الشرق1447713سعاد مهادي48806020034

جهة الشرق1505210خليد ختيري49806020035

جهة الشرق1277719عبد هللا فقشيش50806020039

جهة الشرق1504719فاطنة الوافي51806020042

جهة الشرق1587765عبد الفتاح عزاوي52806060001

جهة الشرق1123929منير ميموني530807020027

جهة الشرق1447573مصطفى النابت540807020034

جهة الشرق1308872عبد الخالق الحسني550807020055

جهة الشرق1281221رضا العشي560807020058

جهة الشرق1545167وفاء رحموني570807020059

جهة الشرق1277723مينة جحا580807020060

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 19 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

جهة الشرق1588391حسن اعدري590807020062

جهة الشرق1407966سفيان بطحاوي600807020074

جهة الشرق1447640سهام ركاد610808020002

جهة الشرق1408053فاطمة برودي620808020004

جهة الشرق1545158هشام اإلبراهيمي630808020007

جهة الشرق1281213أحمد بنعلي640808020009

جهة الشرق1278069السعدية عشار650808020010

جهة الشرق1232960أمال دحموني660808020014

جهة الشرق1545224محمد عمري670808020015

جهة الشرق1277596حنان معايشة680808020018

درعة تافياللت1408993وهنيني عبد العزيز1100302002

درعة تافياللت1409536لعبيدي عبد الغني2100302012

درعة تافياللت1262222الحسين زايدني3100302015

درعة تافياللت1504989عماري عبد السالم4100302020

درعة تافياللت1505046عبد الصمد محمودي5100302023

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 20 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

درعة تافياللت1588428محمد بومنادي6100302024

درعة تافياللت1589189الحمداوي عمر7100302043

درعة تافياللت1408263محمد منياني81001020001

درعة تافياللت1241553كريمة فتحي91001020002

درعة تافياللت1262088فاطمة الركيل101001020003

درعة تافياللت1588474عبد الواحد كلموس111001020007

درعة تافياللت1409571عبد الكريم العزاوي121001020019

درعة تافياللت1409578عبد المجيد اليازيدي131001020023

درعة تافياللت1279683نور الدين مجدوب141001020029

درعة تافياللت1588407يونس جناني151001020034

درعة تافياللت1278859محمد فرطاص161001020049

درعة تافياللت1278365لالخديجة بوحسين171001020050

درعة تافياللت1279687احفيظ ملكاوي181001020051

درعة تافياللت1545311احمد اطريطحة191001020056

درعة تافياللت1285449احمد االطرش201001020059

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 21 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

درعة تافياللت1409537احمد العكيدي211001020060

درعة تافياللت1504902سعيدة شريف221001020062

درعة تافياللت1545308محمد حاطوشي231001020063

درعة تافياللت1545162يونس خرطيط241001020064

درعة تافياللت1284881محمد حسنيوي251001020080

درعة تافياللت1043765عبد الهادي بركاوي261001020086

درعة تافياللت1448299علي الزمركي271001020088

درعة تافياللت1175764رشيد موفليح281001020090

درعة تافياللت1124876رضوان الداهي291001020093

درعة تافياللت1153233سعيد خرطيط301001020095

درعة تافياللت1284860موالي الطيب العلوي311001020097

درعة تافياللت1447839لمياء بنعدي321001020099

درعة تافياللت1544848عزيزة بتوكاس331001020100

درعة تافياللت1587811الحوسين اومدان341002020003

درعة تافياللت1505632حسناء عبد العالي351002020004

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 22 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

درعة تافياللت1545458زكني محمد361002020006

درعة تافياللت1447491الجرموني مصطفى371002020016

درعة تافياللت1589133عبد الغفور راقيبي381002020020

درعة تافياللت1544811يدير سويري391002020021

درعة تافياللت1280950ابراهيم برقوش401002020022

درعة تافياللت1408462عطار  حنان411002020023

درعة تافياللت1545104الحسين ارجدال421002020024

درعة تافياللت1176691خويا جمال431002020025

درعة تافياللت1280848الكرسي لحسن441002020037

درعة تافياللت90900رمن لحسن451002020040

درعة تافياللت1505201خالد صادقي461002020045

درعة تافياللت1505518عبد الحق طيبي471002020047

درعة تافياللت1588858بويفوناسن  احمد481002020052

درعة تافياللت1588458زنوحي الهاشمي491002020053

درعة تافياللت1588865ادريس الحوزي501002020056

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 23 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

درعة تافياللت1545087أحمد شكري511002070001

درعة تافياللت1588866سعيد الخامسي521004020002

درعة تافياللت1588291الحسين اجبلي531004020008

درعة تافياللت1309578ع الكريم  صادق541004020009

درعة تافياللت1587863كوثر الغزالي551004020010

درعة تافياللت1401820محمد اسماعيلي561004020011

درعة تافياللت1505295عالل بقادر571004020023

درعة تافياللت1282451ابراهيم ايت خي581004020027

درعة تافياللت1447005مراد قاسي591004020043

درعة تافياللت1504773رشيد الكنوني601005020002

درعة تافياللت1448007عزيز ايت القوى611005020011

درعة تافياللت1588325عبد السالم ماركاني621005020020

درعة تافياللت1544787حسن يبا اعلي631005020025

درعة تافياللت1588893عبد العزيز عابي641005020030

درعة تافياللت1544760التهامي بن الضيف651005020031

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 24 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

درعة تافياللت1178882ابراهيم الزين661005020032

درعة تافياللت1446864خديجة جنون671005020033

سوس ماسة1504793امال الحشادي10401020003

سوس ماسة1233594عبد العزيز سعيدي20401020004

سوس ماسة1278007غزالن امزغار30401020017

سوس ماسة158813رشيدة المزلي40401020028

سوس ماسة1545099عبد الرحمان أبوبكر50401020030

سوس ماسة1504744أمال التمناري60401020031

سوس ماسة1588301عبد العزيز بنشيخ70401020036

سوس ماسة1233352خاليد خرب شرائط80401020050

سوس ماسة1045302السعيد أشواق90401020051

سوس ماسة1448256سي محمد الصالحي100401020052

سوس ماسة1261326يونس بنوروار110401020053

سوس ماسة1504637مبارك العكابي120401020069

سوس ماسة1408820محمد تسمحت130401020074

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 25 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

سوس ماسة1280914أسماء أيت يوسف140401020076

سوس ماسة1282313نعيمة ابن همو150401020077

سوس ماسة1408783نورا المنتاكي160401020088

سوس ماسة1152353عزيز زاير170401020089

سوس ماسة1178119فؤاد غوال180401020091

سوس ماسة1176655أنور لعماش190401020093

سوس ماسة1284566عبد العزيز ايت بهي200401020094

سوس ماسة1504550حسناء أولهسني210401020095

سوس ماسة1051102بوعريش سناء220402020003

سوس ماسة1280864أخريبش سهام230402020007

سوس ماسة1588318رشيدة   اضرضار240402020025

سوس ماسة1588312نعيمة الحنشاوي250402020026

سوس ماسة1178978عضمي فاطمة260402020030

سوس ماسة1588324كريمة منصوري270402020031

سوس ماسة1505783نور الدين مويدا280402020033

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 26 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

سوس ماسة1588864عز الدين الحمادي290402020038

سوس ماسة1284478محمد بو لفروع300402020049

سوس ماسة1447139إبعلي عبد العزيز310402020052

سوس ماسة1505390حميد بيشيشي320402020055

سوس ماسة1408778بوعياد سميرة330402020058

سوس ماسة1284686مريـم بونكـة340402020062

سوس ماسة1309732علي الزناكي350402020063

سوس ماسة1279075صادق حسن360402020065

سوس ماسة1409599ابراهيم ايت موحى370402020070

سوس ماسة1050761المودن نورالدين380402020074

سوس ماسة1281131راجي حنان390402020080

سوس ماسة1308882نعيمة الحيلي400402020082

سوس ماسة1545110سارة حربان410402020084

سوس ماسة1545112إد عمار فاطمة420402020085

سوس ماسة1408465خديجة بنقشاش430402020087

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 27 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

سوس ماسة1408498هدى سرحاني440402020088

سوس ماسة1281123رشيدة مومن450402020089

سوس ماسة1284421أسماء إد الحاج460402020090

سوس ماسة1282685شخمون عبد الرحيم470402020091

سوس ماسة1448215حسن هماني480402020092

سوس ماسة1589608طيبان محمد490402020093

سوس ماسة1588941أمرير عبد هللا500402020097

سوس ماسة1447547أسية العزوزي510403020001

سوس ماسة1588885سعيد أوعيشى520403020002

سوس ماسة1505219اغو مصطفى530403020003

سوس ماسة1282354لطيفة امين540403020005

سوس ماسة1504388الحسين ايت محمد550403020007

سوس ماسة1408020نزهة مختاري560403020009

سوس ماسة1282312محمد كاني570403020011

سوس ماسة1588958المقدم كمال580403020013

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 28 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

سوس ماسة1505515مصطفى اماخير590403020016

سوس ماسة1118306عزيز حمدوشي600403020021

سوس ماسة1261676سعيد فؤاد610403020023

سوس ماسة1448254المنتاكي عبد الصمد620403020027

سوس ماسة1505793محمد  اشاريد630403020029

سوس ماسة1544543تغالوي حمزة640403020030

سوس ماسة1280869عبدالمجيد لملوكي650403020031

سوس ماسة1544779علي  هامل660403020040

سوس ماسة1589611الحسن ادبراهيم670403020041

سوس ماسة1178845حليمة انفلوس680403020074

سوس ماسة1587958اوتيان سعيد690403020077

سوس ماسة1043380احمد ايت ابريريك700404020001

سوس ماسة1409134صالح الناصري710404020006

سوس ماسة1504393رشيد الحيان720404020008

سوس ماسة1504763حسن بن عليوة730404020010

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 29 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

سوس ماسة1504771يوسف العلوي740404020012

سوس ماسة1545132السعيد شويخ750404020014

سوس ماسة1284473محمد أباعيوش760404020066

سوس ماسة1588843يونس مقريني770404020074

سوس ماسة1284423ميمون اتبيرا780404020082

سوس ماسة1588302عالي بوكيوت790404020087

سوس ماسة1277325اوحمعلي سعيد800404020102

سوس ماسة1544751أمينة الشعراوي810404020107

سوس ماسة1544761جمال امكاسو820404020108

سوس ماسة1588331عبد هللا سماللي830405020002

سوس ماسة1157337اليزيد مفضل840405020011

سوس ماسة1281086كاشط عزيز850405020018

سوس ماسة1408021النعمة الغازي860405020024

سوس ماسة90598رجاء بوالزيت870405020030

سوس ماسة1448225الحسين ايت وحمان880406020005

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 30 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

سوس ماسة1504906عبد الخالق المجدي890406020010

سوس ماسة1588296مولود  الصابري900406020011

سوس ماسة1588305الحسين شوف910406070001

طنجة تطوان الحسيمة1505261ابراهيم جبرون11201020005

طنجة تطوان الحسيمة1505279سميرة النميري21201020006

طنجة تطوان الحسيمة1505297وداد بنعودة31201020018

طنجة تطوان الحسيمة1408981امينة السعيدي41201020032

طنجة تطوان الحسيمة1408489مصطفى كربان51201020033

طنجة تطوان الحسيمة1309644مينة التخريفة61201020035

طنجة تطوان الحسيمة1281224زكرياء الفضيلي71201020037

طنجة تطوان الحسيمة1408070نوار الشارفي81201020039

طنجة تطوان الحسيمة1447170وفاء العزوزي91201020040

طنجة تطوان الحسيمة1278030اسماء ابن حمزة101201020041

طنجة تطوان الحسيمة1277567إشراق الغرنيطي111201020044

طنجة تطوان الحسيمة1446957محمد حوداس121201020045

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 31 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1544643هند جالل131201020047

طنجة تطوان الحسيمة1587989سميحة داكر هللا141201020048

طنجة تطوان الحسيمة1409046لطيفة شقرون151201020052

طنجة تطوان الحسيمة1281250نجوى اإلدريسي161201020053

طنجة تطوان الحسيمة1050586محمد هرشمين171201020054

طنجة تطوان الحسيمة1589217عادل الشعيري181201020055

طنجة تطوان الحسيمة1309729عادل زيوت191202020003

طنجة تطوان الحسيمة1182352مجيدة جييار201202020008

طنجة تطوان الحسيمة1589110فوزية امهارش211202020009

طنجة تطوان الحسيمة1589597محمد عزوز221202020012

طنجة تطوان الحسيمة1408704عبد المولى اعليلوش231202020013

طنجة تطوان الحسيمة1544724حنان البقالي241202020014

طنجة تطوان الحسيمة1409409جمال الحسني251202020015

طنجة تطوان الحسيمة1544671هناء البقالي261202020025

طنجة تطوان الحسيمة1504956سميرة الدحروش271202020033

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 32 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1277921محمد ازعيطار281202020034

طنجة تطوان الحسيمة1588066اسية عفراني291202020035

طنجة تطوان الحسيمة1407856أسماء الهدابي301203020001

طنجة تطوان الحسيمة1589286يوسف قزبار311203020003

طنجة تطوان الحسيمة1151488شكيب الناصري321203020005

طنجة تطوان الحسيمة1447705هشام التجكاني331203020008

طنجة تطوان الحسيمة1589236محمد مرسلي341203020009

طنجة تطوان الحسيمة1505270جمال اللغميش351203020012

طنجة تطوان الحسيمة1409139جميلة الخرشفي361203020013

طنجة تطوان الحسيمة1447236عادل مبتهيج371203020027

طنجة تطوان الحسيمة1505729سهام كزنايي381203020046

طنجة تطوان الحسيمة1281238مصطفى الخدام391203020050

طنجة تطوان الحسيمة1277962زهير بادو401203020051

طنجة تطوان الحسيمة1278423عبد العزيز العمراني411203020052

طنجة تطوان الحسيمة1544359يوسف مجانة421203020054

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 33 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان
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 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1505730نسرين كرماص431203020055

طنجة تطوان الحسيمة1408680 محمد االدريسي441203020056

طنجة تطوان الحسيمة1589194شمس الدين اليوسفي451205020001

طنجة تطوان الحسيمة1589218يونس العمراني461205020011

طنجة تطوان الحسيمة1589214عبدالمولى بوليس471205020013

طنجة تطوان الحسيمة1284716يوسف الحافيضي481205020019

طنجة تطوان الحسيمة1505719هاجر امزيل491205020020

طنجة تطوان الحسيمة1409506صفاء بابا501205020022

طنجة تطوان الحسيمة1589153أمال كركور الميعاد511205020023

طنجة تطوان الحسيمة1279639سناء مشهوب521205020041

طنجة تطوان الحسيمة1050548كموس حسن531206020009

طنجة تطوان الحسيمة1544815قاسمي محمد541206020011

طنجة تطوان الحسيمة1447156العابدي أحمد551206020018

طنجة تطوان الحسيمة1123679صفاء ابن السيد561206020019

طنجة تطوان الحسيمة1589591هشام حنبلي571206020022

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 34 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان
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 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1447151سعيد أحميموش581206070001

طنجة تطوان الحسيمة1544624هشام شكري591207020001

طنجة تطوان الحسيمة1308852عثمان الهاشمي601207020005

طنجة تطوان الحسيمة1589616فاطمة الزهراء بوزيد611207020007

طنجة تطوان الحسيمة1280622اسية معزي621207020029

طنجة تطوان الحسيمة1308989رشيدة الوردي631208020003

طنجة تطوان الحسيمة1505190حميد الهرون641208020005

طنجة تطوان الحسيمة1408076هشام األكحل651208020007

طنجة تطوان الحسيمة1545214إبراهيم المنصوري661208020008

طنجة تطوان الحسيمة1505222عبد الصمد أزحاف671208020010

طنجة تطوان الحسيمة1545387عادل بخيش681208020011

طنجة تطوان الحسيمة1589145سلوى بوعزة691208020015

طنجة تطوان الحسيمة1408893رشيد العاشوري701208020031

فاس مكناس1505012رضوان العمارتي11110020011

فاس مكناس1308856فاطمة الحاجي21110020012

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 35 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
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 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1504996رجاء أزمي حسني31110020013

فاس مكناس1505029فتيحة   فليو41110020016

فاس مكناس1409143فتيحة محصر51110020017

فاس مكناس1505039عبد االاله الجعيبي61110020019

فاس مكناس1233075بوشرى الجامعي العاقل71110020022

فاس مكناس1588400عبد الغني العمراني الزريفي81110020024

فاس مكناس1588405سهيل  المساتي91110020027

فاس مكناس1408373نجية كعوش101110020029

فاس مكناس1544352مريم جامعي111110020038

فاس مكناس1408349يونس  مفتاح121110020041

فاس مكناس1447627سناء البحراوي131110020042

فاس مكناس1270855عبد الفتاح بنعبد الرسول141110020044

فاس مكناس1408347نور الدين لحسيني151110020045

فاس مكناس1278432عبد الهادي الكناني161110020046

فاس مكناس1270660نبيل  عبيد171110020052

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 36 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان
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2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1447864ليلى الدودي181110020062

فاس مكناس1504710أمل شاطر191110020074

فاس مكناس1447259نورة المودن201110020075

فاس مكناس1587787كوثر المتوكل211110020077

فاس مكناس1277841محمد عابدي221110020079

فاس مكناس1178124لطيفة التومي231110020080

فاس مكناس57351محمد القنين241110020088

فاس مكناس1280284سعاد االكحل251110020099

فاس مكناس1285372حورية ناضر261110020105

فاس مكناس1587686ابراهيم مغراوي271111020005

فاس مكناس1588367هشام عزفار281111020007

فاس مكناس1176739فتيحة الصالحي291111020008

فاس مكناس1407886عفاف حجوط301111020014

فاس مكناس1408327أمال الخاوي311111020015

فاس مكناس1270755عزيز أمين321111020016

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 37 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان
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2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1505402ياسين غزالي331111020018

فاس مكناس1447165أحمد كوكب341111020026

فاس مكناس1587908عبد الكريم النوايتي351112020003

فاس مكناس1277711امحمد المحجوبي361112020035

فاس مكناس1233499المهدي النضامة371112020044

فاس مكناس1151829عبد الكريم بنحمزة381112020047

فاس مكناس1504704محمد  الميسي391113020003

فاس مكناس1545405هشام  سليماني401113020006

فاس مكناس1505021محمد  االدريسي411113020008

فاس مكناس1545400عكاشة  االدريسي421113020009

فاس مكناس1504990دنيا  العمراني431113020011

فاس مكناس1407975محمد   امحرار441113070001

فاس مكناس59091نجاة بنصاطي451114020003

فاس مكناس988221حسنة قرطيط461114020006

فاس مكناس1409227حنان السكاك471114020012

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 38 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان
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2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1409234الهام سلمات481114020013

فاس مكناس1447204سكينة لكاليب491114020014

فاس مكناس1261784محمد كعوان501114020017

فاس مكناس1408158عبد الحميد ترى511114020019

فاس مكناس1447528أحمد عبو521114020020

فاس مكناس1447570حسن مسعودي531114020021

فاس مكناس1504450الغازي زكري541114020022

فاس مكناس1505014غزالن العزوزي551114020026

فاس مكناس1505034أسماء الحسني561114020027

فاس مكناس1505045سعاد الكرضة571114020028

فاس مكناس1505050الحسين وشن581114020029

فاس مكناس1447530الهام عيسى591114020037

فاس مكناس1278133فاطمة بوغالب601114020039

فاس مكناس1285439سهام اندور611114020042

فاس مكناس1308779سناء العلمي621114020043

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 39 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان
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 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1408345شيماء الفريجي631114020044

فاس مكناس1409538عادل البشارة641114020045

فاس مكناس1409543سمية المقدم651114020046

فاس مكناس1446852خديجة والريش661114020048

فاس مكناس1505721سعاد بلبصير671114020049

فاس مكناس1409541فاطمة الزهراء مهداوي681114020051

فاس مكناس1446835فؤاد بهلول691114020052

فاس مكناس1277448هشام بنضياف701114020054

فاس مكناس1542930عبد الناجي غموزة711114020058

فاس مكناس1280538سناء مهرجان721114020063

فاس مكناس1284777فاطمة الزهراء هناس731114020065

فاس مكناس1124851عبدالخالق الغرماوي741114020068

فاس مكناس90863وسام بنمخلوف751114020071

فاس مكناس1232691مونية النفوس العيساوي761114020073

فاس مكناس1270852اشراق بلقري771114020074

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 40 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1280318وفاء ضريف781114020075

فاس مكناس1280460خالد الزعيم791114020077

فاس مكناس1043897فاطمة الزهراء البوزيدي801114020082

فاس مكناس1588688هشام بعال811114020084

فاس مكناس1233133ادريس الوردي821114020085

فاس مكناس1589599حميد النغش831114020086

فاس مكناس1278010لعزيزة جبالي841114020088

فاس مكناس1285426أمال أغدوي851114020089

فاس مكناس1447501يونس نشاط861114020094

فاس مكناس1270644عثمان اعدي871114020095

فاس مكناس1278276اسماعيل الحو881114020097

فاس مكناس1233739سلمى زين فياللي891114020110

فاس مكناس1447967الزهراء انكاش901114020112

فاس مكناس1589435كوثر بنحمان911114020118

فاس مكناس1278047حميد البلعيزي921114020120

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 41 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان
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2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1588894لبنى عبدالمومن931114020121

فاس مكناس1277415الحسين بالي941115020009

فاس مكناس1409521محمد المسعودي951115020022

فاس مكناس1504531حكيمة بيك961115020023

فاس مكناس1270784عبد الرحيم اسوس971115020032

فاس مكناس1261195المصطفى عقاوي981115020042

فاس مكناس1408255نور الدين االدريسي991116020005

فاس مكناس1587684عادل القنصة1001116020014

فاس مكناس1505255ميمون حبجاوي1011116020016

فاس مكناس1587690الحكير إبراهيم1021116020020

فاس مكناس1587698عواج محمد1031116020025

فاس مكناس1587693جالل يسف1041116020032

فاس مكناس1587706سعيد    فتح1051116020034

فاس مكناس1587680عبد الكريم لحنين1061116020038

فاس مكناس1270759عماري عبد العزيز1071116020040

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 42 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
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2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1407853جواد الفزيقي1081116020055

فاس مكناس1409162عبد الضعيف اسماعيل1091116020056

فاس مكناس1407884يوسف حافظ1101116020057

فاس مكناس1308966المختاري رجاء1111116020060

فاس مكناس1408340هجرة  حماني1121116020062

فاس مكناس1447620البكاوي الحسين1131116020065

فاس مكناس1408322بوعزيز كمال1141116020066

فاس مكناس1408343أحمد خرايطي1151116020067

فاس مكناس1409165ادريس أغمير1161116020068

فاس مكناس1409172فاطمة الغرباوي1171116020070

فاس مكناس1447628فاطمة الهساك1181116020071

فاس مكناس1409171عمر الفالقي1191116020072

فاس مكناس1176625وفاء بلخير1201116020082

فاس مكناس1447949سناء بلخير1211116020083

فاس مكناس1587771يونس بن عاشور1221116020085

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 43 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1587796هشام هندي1231116020087

فاس مكناس55452جميلة البهالوي1241116020094

فاس مكناس1118399خالد لشهب1251116020098

فاس مكناس1284715سومية الفزازي1261116020115

فاس مكناس1447827ركيك اسامة1271116020117

فاس مكناس1050610فؤاد الكوني1281116070002

فاس مكناس1261294حسن بن عينوس1291117020001

فاس مكناس1544647محمد موساوي1301117020002

فاس مكناس1261601يوسف المزوزي1311117020003

فاس مكناس1309011يونس الزرقي1321117020008

فاس مكناس1278879رشيد جاوي1331117020035

فاس مكناس1262190عبد الكريم تالسي1341117020039

فاس مكناس1504715الكرمون عبد الوهاب1351118020036

فاس مكناس1408124صابر عفاف1361118020037

فاس مكناس1277747عبدالمنعم الكعيوش1371118070002

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 44 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1285459اسماعيل الميضاوي1381118070003

كلميم واد نون1282353محمد امهوض10301020002

كلميم واد نون1588892احمد صديق20301020011

كلميم واد نون1505646علي بلوش30301020012

كلميم واد نون1308827لبنى الفغير40301020014

كلميم واد نون1505514زينبة ابلقاسم50301020016

كلميم واد نون1504908علي اد صالح60301020029

كلميم واد نون1504736ابشرى بن اعمر70301020032

كلميم واد نون1406227بوبكر عفيف80301020042

كلميم واد نون1409106صباح روباعي90301020043

كلميم واد نون1505425محمد المزهري100301020044

كلميم واد نون1505441عبد هللا رفيق110301020045

كلميم واد نون1407291محمد مليح120302020001

كلميم واد نون1447411ابراهيم بليزيد130302020002

كلميم واد نون1588323رشيدة الخويدم140302020011

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 45 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

كلميم واد نون1588316ابراهيم فريس150302020012

كلميم واد نون1587994نجاة المرابط160302020014

كلميم واد نون1587993حفيظة لهنود170302020015

كلميم واد نون1505517الهاشمي الطيبي180303020001

كلميم واد نون1281092محمد مطيع190303020004

كلميم واد نون1406567بومحرش رشيد200303020007

كلميم واد نون1545113لحميدي ابراهيم210303020008

كلميم واد نون1587897المختار العسري220303020011

كلميم واد نون1505696حنان وعزيز230303020016

كلميم واد نون1544759مصطفى   البزيغ240303020017

كلميم واد نون1262233حسن زرهوني250304070001

مراكش آسفي1406274حنان ايت وعستى1701020015

مراكش آسفي1588873سلوى فاضلي2701020023

مراكش آسفي1588890محمد رشيد3701020035

مراكش آسفي1545260لطيفة عبده4701020038

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 46 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

مراكش آسفي1409482لمياء احسيسي5701020042

مراكش آسفي90096نعيمة بنبوعبد هللا6701020050

مراكش آسفي1282555هند سككي7701020052

مراكش آسفي1589513محمد الجائل8701020074

مراكش آسفي1279329سمية احسن9701020103

مراكش آسفي1261565نسرين الكاملي10701020104

مراكش آسفي1545367عزيزة العياشي11702020002

مراكش آسفي1589256عبد الرحمان الحوس12702020003

مراكش آسفي1504925يوسف الهرد13702020004

مراكش آسفي1544465فاطمة الزهراء الزاوي14702020005

مراكش آسفي1589252عبد هللا بونيت15702020006

مراكش آسفي1504926كريمة الكابوس16702020007

مراكش آسفي1588943هشام بابا17702020010

مراكش آسفي1279019عبد الحق بوغازي18702020031

مراكش آسفي1281202عبد الرحيم التمري19702020035

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 47 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

مراكش آسفي1277351عائشة العيدي20702020037

مراكش آسفي1504546نادية لعرايسة21702020038

مراكش آسفي1588730رشيد وعزيز22702020043

مراكش آسفي1504608عبد اللطيف كريمن23702020051

مراكش آسفي1448233يوسف باحو24702020053

مراكش آسفي1309379ابتسام مشيشي25702020067

مراكش آسفي1277935احمد ادناس26702020069

مراكش آسفي1241190الحسن بكضيض27703020005

مراكش آسفي1589129مارية الكماع28703020012

مراكش آسفي1544902محمد أثنان29704020001

مراكش آسفي1282395عادل بنلبشير30704020016

مراكش آسفي1545298رشيد لبرش31704020018

مراكش آسفي1544337محمد اكريت32704020020

مراكش آسفي1588737رضوان صديق33704020022

مراكش آسفي1308841عبد العزيز الغزواني34704020028

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 48 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

مراكش آسفي1589247لبناء بشار35705020001

مراكش آسفي1588971محمد صبري36705020004

مراكش آسفي1408576سعيد قدوسي37705020012

مراكش آسفي1282298هشام غنباجة38705020018

مراكش آسفي1409623المصطفى شيبان39705020024

مراكش آسفي1447077أحمد مسرور40705070004

مراكش آسفي1309341سفيان ياسين الماديلي41707020001

مراكش آسفي1545374مريم الجدياني42707020002

مراكش آسفي1177903حنان بزاز43708020001

مراكش آسفي1589265السلموني اسماء44708020002

مراكش آسفي1281033نزهة حموش45708020004

مراكش آسفي1447455عبد هللا كديت46708020005

مراكش آسفي1545368الحسين الكرومي47708020006

مراكش آسفي1409441حسناء بدرون48708020007

مراكش آسفي1281057ع الجليل لبزوزي49708020010

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 49 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

مراكش آسفي1505528عبد القادر رجاء50708020040

مراكش آسفي1545268إيمان لعوينة51708020043

مراكش آسفي1408654الناجمي نور الدين52708020066

مراكش آسفي1408622زهيرة الشفينا53708020076

مراكش آسفي1446954البهالي محمود54708020098

مراكش آسفي1174701حمزاء هشام55708020103

مراكش آسفي1545366فاطمة بوعالقة56709020001

مراكش آسفي1043564نجوى السالني57709020002

مراكش آسفي1118257فرحان عبد الرحيم58709020004

مراكش آسفي1505453حنان الكبداني59709020005

مراكش آسفي1505519طييب نورة60709020007

مراكش آسفي1544863احمد بن عبو61709020008

مراكش آسفي1408570القطبي خديجة62709020011

مراكش آسفي1282397بودحيم عبد الفتاح63709020012

مراكش آسفي1284405العلوشي حياة64709020013

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 50 الصفحة



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر -   الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

مراكش آسفي1544578فاطمة كمدون65709020016

مراكش آسفي1544750مليكة شالضة66709020017

مراكش آسفي748401المصطفى رادي67709020018

مراكش آسفي1544330عمار خليد68709020025

مراكش آسفي1152018عدنان العامري69709020029

مراكش آسفي1409593سهام  عبد العافي70709020033

مراكش آسفي1407998المصطفى النحال71709020035

محمد ساسي: إمضاء 

عن الوزير وبتفويض منه

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 51 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 52 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 53 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 54 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 55 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 56 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 57 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 58 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 59 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 60 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 61 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 62 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 63 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 64 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 65 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 66 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 67 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 68 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 69 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 70 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 71 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 72 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 73 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 74 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 75 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 76 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 77 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 78 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 79 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 80 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 81 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 82 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 83 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 84 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 85 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 86 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 87 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 88 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 89 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 90 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 91 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 92 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 93 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 94 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 95 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 96 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 97 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 98 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 99 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 100 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 101 الصفحة



 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 102 من 102 الصفحة


