
الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الداخلة وادي الذهب1596600عبد المجيد اليعكوبي10102010001

الداخلة وادي الذهب1596601عبد اإلاله شقرون20102010005

الداخلة وادي الذهب1503787محمد العولي30102010009

الداخلة وادي الذهب1325308محمد أشمالل40102010012

الداخلة وادي الذهب1593572رشيد مصلح50102010019

الداخلة وادي الذهب1546031فالة الكراعي60102010020

الداخلة وادي الذهب1591598ددى صالح70102010022

الدار البيضاء سطات1504078حسن خدروف106060006

الدار البيضاء سطات1585747مراد ايت عبدالدايم20602010003

الدار البيضاء سطات1503575حسناء عنكة30602010009

الدار البيضاء سطات1545993فاطمة الحواصلي40602010010

الدار البيضاء سطات1598749سعاد ابوكير50602010031

الدار البيضاء سطات1593683اوسعيد عبد الكريم60603010007

الدار البيضاء سطات1586060الشميشي عبد العزيز70603010041

الدار البيضاء سطات1543873صفاء خيرون80603010048

الدار البيضاء سطات1410545نزهة مرزوق90604010005

الدار البيضاء سطات1404610حورية الشرقاوي100604010006

الدار البيضاء سطات1543996خالد ميساوي110605010007

الدار البيضاء سطات1543646رضوان أسبوك120605010016

الدار البيضاء سطات1598841زينب عاكف130606010003

الدار البيضاء سطات1599263فتيحة الشهايبي140606010004

الئحة نهائية بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

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

 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 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الدار البيضاء سطات1546594عبدالحكيم جرمي150606010007

الدار البيضاء سطات1544067الحسين والزين160606010008

الدار البيضاء سطات1586443مريم فرحان170606010011

الدار البيضاء سطات1546647فتيحة الجايي180606010020

الدار البيضاء سطات1596620حسن السعداوي190606010022

الدار البيضاء سطات1546673نورالدين العثماني200606010023

الدار البيضاء سطات1593386امين خمليــــش210606010024

الدار البيضاء سطات1599391سناء الخطاب22608010004

الدار البيضاء سطات1586514مصطفى حمدي23608010005

الدار البيضاء سطات1543611عصام العيون24608010006

الدار البيضاء سطات1504028عثمان ابراهيمي25608010009

الدار البيضاء سطات1593432عبد اللطيف العبيد26608010016

الدار البيضاء سطات1586776سفيان مكافيح27608010028

الدار البيضاء سطات1599348زكرياء الحاجي28608010071

الدار البيضاء سطات1593510أحمد ماهر29608010074

الدار البيضاء سطات1599134هاجر بوكري30608010081

الدار البيضاء سطات1268049مراد ليمام310609010001

الدار البيضاء سطات1448003عبدالهادي روضي320609010003

الدار البيضاء سطات1586224نجلة الزياني330609010004

الدار البيضاء سطات1593312عبدالعزيز إدراح340609010005

الدار البيضاء سطات1236524سليمة المجيد350609010012

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الدار البيضاء سطات1587112حليمة الغزال360609010013

الدار البيضاء سطات1504053نعيمة كعنان370609010021

الدار البيضاء سطات1598820فاطمة أيت القائد380609010023

الدار البيضاء سطات1586291سعيد الهاللي390609010026

الدار البيضاء سطات1598941خالد بديس400609010027

الدار البيضاء سطات1599007سعيدة بنسالم الفالح410610010015

الدار البيضاء سطات1410138مريم شريف420610010021

الدار البيضاء سطات1599097فاطمة بويسكي430610010030

الدار البيضاء سطات1543771نور الدين حسني440610010031

الدار البيضاء سطات1544175عصام السماللي450611010001

الدار البيضاء سطات1503573سعيد امروي460611010002

الدار البيضاء سطات1598956فاطمة الزهراء بكري470611010003

الدار البيضاء سطات1545741عفاف صغير480611010004

الدار البيضاء سطات1586473سعيدة غوال490611010022

الدار البيضاء سطات1585761خديجة ايت سعيد500611010025

الدار البيضاء سطات1443812محمد زركوط51612010003

الدار البيضاء سطات1543644مصطفى  الصحراوي52612010004

الدار البيضاء سطات1543625النظام سعيد53612010017

الدار البيضاء سطات1543337شيبوب عواطف54612010020

الدار البيضاء سطات1446669جميلة إقبال55612010028

الدار البيضاء سطات1407166حسناء خبازي56612010029

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الدار البيضاء سطات1543765فاطمة الزهراء حميدوش57612010030

الدار البيضاء سطات1503850ابتسام الهندي58612010034

الدار البيضاء سطات1598912المصطفى عثمان59612010038

الدار البيضاء سطات1543329بدر الشاشي60612010039

الدار البيضاء سطات1399987فتيحة الوردي61612010042

الدار البيضاء سطات1596705هشام لهاللي62612010047

الدار البيضاء سطات1503914فاطمة الزهراء اليزغي63612010048

الدار البيضاء سطات1504142خديجة  معِرؤف64612010051

الدار البيضاء سطات1504281سميرة          اسرادني650613010024

الدار البيضاء سطات1544053محمد النوالي660613010044

الدار البيضاء سطات1544011صبرا مفضل670613010046

الدار البيضاء سطات1599341الميلودي الحبشي680613010048

الدار البيضاء سطات1593367مروى قاسمي690613010054

الدار البيضاء سطات1599262فاطمة الزهراء الشرفي700613010058

الدار البيضاء سطات1596747يونس جعفار710613010061

الدار البيضاء سطات1593641إلياس عمر النجار720613010064

الدار البيضاء سطات1596743آمال الحدادي730614010001

الدار البيضاء سطات1156623ابراهيم أموش740614010021

الدار البيضاء سطات1305768محمد العمرني الزريفي750615010012

الدار البيضاء سطات1504737عبد الكريم بنعطيبة760615010015

الدار البيضاء سطات1598891خالد عنوز770615010016

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الدار البيضاء سطات1599458العابدي سميرة780615010017

الدار البيضاء سطات1599002حياة بن الضراوي790615010018

الدار البيضاء سطات1368359اسماء فراق800615010027

الدار البيضاء سطات1266731رشيد فارس810615010043

الدار البيضاء سطات1446357الزهرة علوان820615010053

الدار البيضاء سطات1586428فاطمة الزروالي830615010054

الدار البيضاء سطات1543695نوال كادو840615010079

الدار البيضاء سطات1546035محمد امدجار850615010081

الدار البيضاء سطات1586907رجاء غازي860615010084

الدار البيضاء سطات1599271الدنوني سليمة870615010085

الدار البيضاء سطات1285189سعيد نعيم880615010088

الدار البيضاء سطات1593760بشرى الصمدوني890616010001

الدار البيضاء سطات1401232محمد خويلد900616010009

الدار البيضاء سطات1593538مزوغ مصطفى910616010018

الدار البيضاء سطات1543098الخالفة علوي920616010034

الدار البيضاء سطات1284999بوشعيب الوردي930616010035

الدار البيضاء سطات1593864نجوى وصفي940616010037

الدار البيضاء سطات1599259ميلود الشدياني950616010039

الدار البيضاء سطات1404709موراد المعضور960616010050

الرباط سال القنيطرة1593508هشام مهدة10501010077

الرباط سال القنيطرة1599018نورة بنضحاك20502010006

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1585810نورية أوحشي30502010025

الرباط سال القنيطرة1593559أسماء مزي40502010029

الرباط سال القنيطرة1598809حسناء أيت حداش50502010031

الرباط سال القنيطرة1544113بدر الرداد60502010042

الرباط سال القنيطرة1586826إبراهيم عبيدي70502010046

الرباط سال القنيطرة1409970أبوبكر أسوال80502010151

الرباط سال القنيطرة1410067بوعمامة يونس90503010006

الرباط سال القنيطرة1599531جهان الربعي100503010008

الرباط سال القنيطرة1546249طلحة نعيمة110503010027

الرباط سال القنيطرة1543231يوسف بن مصطفى120503010067

الرباط سال القنيطرة1586113صالح العباسي130503010070

الرباط سال القنيطرة1593775نوار السباعي140503010071

الرباط سال القنيطرة1544023ابراهيم مساوي150503010076

الرباط سال القنيطرة1586182نوال تعريفت160503010077

الرباط سال القنيطرة1593631ابتسام النية170503010078

الرباط سال القنيطرة1503680بوعنان مريم180503010083

الرباط سال القنيطرة1545616ايمان نايم190503010086

الرباط سال القنيطرة1546072علي لعوج200503010087

الرباط سال القنيطرة1586747كريمة مكتوبي210503010090

الرباط سال القنيطرة1599076صالح الدين أبو الشان220503010092

الرباط سال القنيطرة1504154عبد الجليل مركوني230504010002

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1587247سميرة الخو240504010033

الرباط سال القنيطرة1544074رشيدة اوفريد250504010034

الرباط سال القنيطرة1593393عقة كحل العين260504010041

الرباط سال القنيطرة1285005احمد اليوسفي270504010042

الرباط سال القنيطرة1543356هشام شنتوفي280504010043

الرباط سال القنيطرة1585703محسن عبد الرماة290504010131

الرباط سال القنيطرة1544038وفاء نايت علي300504010134

الرباط سال القنيطرة1543056محمد ايت الفقي310504060001

الرباط سال القنيطرة1598994نبيل بلهواري320505010009

الرباط سال القنيطرة1267569محمد قيدي330505010030

الرباط سال القنيطرة1586579جابري نوال340505010067

الرباط سال القنيطرة1593466لطيفة الكرمتي350505010071

الرباط سال القنيطرة1178383خيرة هشام360505010075

الرباط سال القنيطرة1585966امحمد بعالم370505010077

الرباط سال القنيطرة1586611قنديل نسرين380505010080

الرباط سال القنيطرة1504294عصام الطاهري الجوطي390505010081

الرباط سال القنيطرة1409971بنسالم عسري400505010082

الرباط سال القنيطرة1504315التزاني مريم410505010083

الرباط سال القنيطرة1544027مصطفى المتوكل420506010007

الرباط سال القنيطرة1544030نادية مراوة430506010009

الرباط سال القنيطرة1599563محمد الزهراوي440506010010

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1586422محمد التومي450506010020

الرباط سال القنيطرة1546409بوبكر الفقير460506010028

الرباط سال القنيطرة1599183محمد شروف470506010030

الرباط سال القنيطرة1585914امال بنغانم480506010031

الرباط سال القنيطرة1410081حنان البخاري490506010032

الرباط سال القنيطرة1586117خديجة العيايدي500506010035

الرباط سال القنيطرة1593767محمد سرحان510507010005

الرباط سال القنيطرة1585859أحمد بحباح520507010012

الرباط سال القنيطرة1586321محمد الخو530507010014

الرباط سال القنيطرة1543710كوثرالكنوني540507010017

الرباط سال القنيطرة1599159بدر الشايب550507010080

العيون الساقية الحمراء1307214اسماعيل كرنيط10201010001

العيون الساقية الحمراء1591559عياش مريم20201010027

العيون الساقية الحمراء1599279عبد اللطيف االشقر30201010061

العيون الساقية الحمراء1503653عمر بن جعفر40202010006

العيون الساقية الحمراء1543781مصطفى اداعبيلو50202010007

العيون الساقية الحمراء1591564سيدي محمد أعمر حداد60202010011

العيون الساقية الحمراء1504113تورية الكويس70202010012

العيون الساقية الحمراء1543033محمد عدو80204010010

العيون الساقية الحمراء1546046سمير لحرش90204010011

بني مالل خنيفرة1444305رشيد شهري1904010001

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بني مالل خنيفرة1444342اهمو احماد2904010002

بني مالل خنيفرة1546094سعيد معتصم3904010003

بني مالل خنيفرة1598831ايت صالح مصطفى4904010007

بني مالل خنيفرة1586777مخليص  يونس5904010008

بني مالل خنيفرة1585943بنزينا طارق6904010009

بني مالل خنيفرة1543433العرفاوي عبد الحق7904010010

بني مالل خنيفرة1504120الطيب المراني علوي8904010011

بني مالل خنيفرة1444344عزيز امرار9904010012

بني مالل خنيفرة1444304بن لمين هشام10904010013

بني مالل خنيفرة1443779سنان محسين11904010014

بني مالل خنيفرة1586592جطيوي كريمة12904010016

بني مالل خنيفرة1596597بلعباس اسماعيل13904010017

بني مالل خنيفرة1546359كواشي خدوج14904010019

بني مالل خنيفرة1544138صافي لطيفة15904010020

بني مالل خنيفرة1543022ابوفارس عبد الحق16904010021

بني مالل خنيفرة1543043رشيد عشاوي17904010022

بني مالل خنيفرة1586387اليماني جميلة18904010027

بني مالل خنيفرة1585902مصطفى بالخيري19904010028

بني مالل خنيفرة1546618حميد بوعلية20904010029

بني مالل خنيفرة1545717حنان زيتوني21904010043

بني مالل خنيفرة1593679اوماللة امنة22904010045

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بني مالل خنيفرة1598951بيضي عبد الغاني23904010048

بني مالل خنيفرة1503940اللة خدوج فضلي24904010050

بني مالل خنيفرة1586516حميدي عتيقة25904010058

بني مالل خنيفرة1599624حادي جمال26904010069

بني مالل خنيفرة1599510المتوكل يوسف27904010070

بني مالل خنيفرة1593804عبد الوهاب السموني28904010071

بني مالل خنيفرة1546681أريدال مصطفى29904010072

بني مالل خنيفرة1545636خديجة الدراوي30904010073

بني مالل خنيفرة1598880العمراوي محمد31904010074

بني مالل خنيفرة1546554الخالسي عبد الناصر32904010076

بني مالل خنيفرة1586195يماني سعيد33904010077

بني مالل خنيفرة1589711القرسي عبد الفتاح34904010078

بني مالل خنيفرة1586068دادا عبد المجيد35904010079

بني مالل خنيفرة1586583جليل المصطفى36904010080

بني مالل خنيفرة1586295نبيل الحسايني37904010081

بني مالل خنيفرة1585969بواركان نور الدين38904010082

بني مالل خنيفرة1586472غانم عبد اللطيف39904010083

بني مالل خنيفرة1587206احمد اليوسفي40904010088

بني مالل خنيفرة1599500رضوان المعطاوي41925010001

بني مالل خنيفرة1586926عبد الرزاق الصادقي42925010003

بني مالل خنيفرة1543382خليد الدرقوي43925010004

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بني مالل خنيفرة1400031مراد الكهاري44925010005

بني مالل خنيفرة1593462عبد الحميد لخميس45925010017

بني مالل خنيفرة1593898جواد ازهار46925010019

بني مالل خنيفرة1545935الحسين المعطاوي47925010021

بني مالل خنيفرة1543891منية العريبي48925010030

بني مالل خنيفرة1543128حنان عنبري49925010032

بني مالل خنيفرة1543176عزيز بدري50925010033

بني مالل خنيفرة1585801محمد عمراشي51925010035

بني مالل خنيفرة1599250حنان ضمار52925010037

بني مالل خنيفرة1543453حسناء البيازي53925010038

بني مالل خنيفرة1598823حسناء ايت حاشا54925010039

بني مالل خنيفرة1544205حنان الطاهري55925010040

بني مالل خنيفرة1599658هند حناني56925010042

بني مالل خنيفرة1546774طارق دلفاك57925010043

بني مالل خنيفرة1599568عزيز الزين58925010044

بني مالل خنيفرة1592008موالي فيصل كروم59925010045

بني مالل خنيفرة1542312عبد الكريم الخمري60925010047

بني مالل خنيفرة1409089موالي المصطفى االدريسي61925010048

بني مالل خنيفرة1404616محمد شواري62925010050

بني مالل خنيفرة1586159عبد الرحيم البدر63925010052

بني مالل خنيفرة1269262خالد الريزاني64925010059

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بني مالل خنيفرة1285250عبد المجيد السكاف65925010079

بني مالل خنيفرة1593709احمد رزقاوي66926010010

بني مالل خنيفرة1542315حنان خالد67926010013

بني مالل خنيفرة1503505عبد الرحمان عشاق68926010014

بني مالل خنيفرة1586543لطيفة هنو69926010017

بني مالل خنيفرة1593425جواد العريفي70926010018

بني مالل خنيفرة1586544عبد العزيز حسان71926010020

بني مالل خنيفرة1543307عبد الغاني بولوف72926010022

بني مالل خنيفرة1237778ياسين قرقاش73926010023

بني مالل خنيفرة1593605فاضمة نايتخويا لحسن74926010024

بني مالل خنيفرة1593681سمير اوربع75926010025

بني مالل خنيفرة1174202ناصر بنيوت76926010029

بني مالل خنيفرة1545828صالح مجيد77926010030

بني مالل خنيفرة1586322محمد الكفاني78926010031

بني مالل خنيفرة1586551حسن احمازو79926010032

بني مالل خنيفرة1545851محمد حسناوي80926010035

بني مالل خنيفرة1176939حسن اوزهرة81926010066

بني مالل خنيفرة1545723خالد بني اخي82926010068

بني مالل خنيفرة1285306محمد ابالغ83926060001

بني مالل خنيفرة1599266نجاة الدايدي84927010001

بني مالل خنيفرة1598865مجاهيد امهناوي85927010013

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بني مالل خنيفرة1504291لالمريم الطاهري86927010022

بني مالل خنيفرة1545800بن يمين اوهرار87927010023

بني مالل خنيفرة1585879سليمان باوفي88927010030

بني مالل خنيفرة1545855نور الدين الغبرة89927010031

بني مالل خنيفرة1544001احمد منذر90927010034

بني مالل خنيفرة1544156فوزية سمراني91927010035

بني مالل خنيفرة1545795عبد القادر ابنهى92927010037

بني مالل خنيفرة1596585محمد غالب93927010044

بني مالل خنيفرة1503685عبد هللا بوش94927010056

بني مالل خنيفرة1598930طارق بابا95927010058

بني مالل خنيفرة1586020رجاء برضيع96927010060

بني مالل خنيفرة1263979احمد عطوش97927010063

بني مالل خنيفرة1593612محمد الناظري98927010064

بني مالل خنيفرة1503598سعيد عزي99927010065

بني مالل خنيفرة1407501صديق سماللي100927010068

بني مالل خنيفرة1598810حسن ايت ناصر101927010069

بني مالل خنيفرة1504221اوبقلة ادريس102927010071

بني مالل خنيفرة1598728الحسين عماري103927010073

بني مالل خنيفرة1598862فاطمة الزهراء علواني104927010074

بني مالل خنيفرة1546144فتح هللا حنبل105927010075

بني مالل خنيفرة1263861رضوان عواج106927010077

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بني مالل خنيفرة1367827سعيد ناصري107927010078

بني مالل خنيفرة1599644معتصم حمداوي108927010080

بني مالل خنيفرة1593842المصطفى تغدوين109927010081

بني مالل خنيفرة1543262إحسان بيليل110943010004

بني مالل خنيفرة1368780يوسف يحمدي111943010005

بني مالل خنيفرة1404567هدى بدوش112943010010

بني مالل خنيفرة1406896سناء الهشمي113943010012

بني مالل خنيفرة1543034ابراهيم عظوش114943010013

بني مالل خنيفرة1593727فاطمة الزهراء رشدي115943010014

بني مالل خنيفرة1586590نورة جبيرة116943010015

بني مالل خنيفرة1405003سعاد الصغيور117943010016

بني مالل خنيفرة1261390يوسف شهيد118943010017

بني مالل خنيفرة1504081عصام خلفوف119943010020

بني مالل خنيفرة1504076فاطمة كسى120943010031

بني مالل خنيفرة1586822الصالح  نياكي121943010038

بني مالل خنيفرة1543560مصطفى اللوزي122943010040

بني مالل خنيفرة1599192عبد السالم الشريفي123943010055

بني مالل خنيفرة1447915عادل اوراغ124943010063

بني مالل خنيفرة1443614عبد المومن الكرامة125943010064

جهة الشرق1585853محمد بشيري1801010001

جهة الشرق1599381عبد الغني القرسي2801010002

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

جهة الشرق1586887علي رفيع3801010003

جهة الشرق1593642الشريف عماري4801010006

جهة الشرق1544144عبد العزيز سالمي5801010016

جهة الشرق1586999محمد طلحا6801010018

جهة الشرق1504077رضوان كسابي70802010001

جهة الشرق1443736محمد ريان80802010005

جهة الشرق1599688عز الدين هاللي90802010006

جهة الشرق1586194سومية يحياوي100802010015

جهة الشرق1586275الوزاني الحاجي110802010017

جهة الشرق1052868عبد الرحمان المكاوي120802010032

جهة الشرق1546751حسن حمداوي130802010035

جهة الشرق1599115بوغيدة منصور14803010002

جهة الشرق1543894لعسري الحسين15803010016

جهة الشرق1544049فوزية نجاري16803010028

جهة الشرق1593906فارس زكاغ17803010036

جهة الشرق1546415احميدة الموساوي180804010002

جهة الشرق1562247فتيحة هالل190804010005

جهة الشرق1585691نصيرة عبيد200804010006

جهة الشرق1586367عادل المرابط210804010026

جهة الشرق1155331المولود ماحي220804010034

جهة الشرق1589746حكيمة منتصر230804010041

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

جهة الشرق1585881رضا بركات240804010042

جهة الشرق1543680ادريس فاتح250805010003

جهة الشرق1586600حسام قدوري260805010006

جهة الشرق1586431ابراهيم الزبيري270805010007

جهة الشرق1410262عبد الكريم القدوري280805010023

جهة الشرق1586984سعيد سطيح290805010031

جهة الشرق1589739محمد المرابط300805010032

جهة الشرق1543429رشيداالنصاري310805010035

جهة الشرق1277251عبد الحق بوعجاجة32806010001

جهة الشرق1545463ياسين الشرواني33806010003

جهة الشرق1585927الميلود بنحميمي34806010006

جهة الشرق1545773احمد الفوشيل35806010015

جهة الشرق1586067موسى الشريتي36806010021

جهة الشرق1545782احمد الرايسي37806010022

جهة الشرق1545749احمد صديقي38806010027

جهة الشرق1599333محمد الغرباوي39806010028

جهة الشرق1543351محمد شارف40806010029

جهة الشرق1306217هشام بوكديرة41806010030

جهة الشرق1268607ابراهيم مسالي42806010031

جهة الشرق1543174مصطفى بادوي43806010032

جهة الشرق1587462فاطمة البرينسي44806010038

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

جهة الشرق1444398لبنى عمراش45806010040

جهة الشرق1368560مليكة قاسمي علوي46806010041

جهة الشرق1593786محمد الصغير470807010001

جهة الشرق1586013نصير بوطيبي480807010002

جهة الشرق1599382محمد الحسن القاسمي490807010003

جهة الشرق1599370محمد الجزار500807010004

جهة الشرق1589697عبد الرحيم حسايني510807010006

جهة الشرق1599358فؤاد الهاللي520807010007

جهة الشرق1544231  الياس التسولي530807010008

جهة الشرق1155202الهام بوعبداللوي540807010062

جهة الشرق1285256خديجة اسالمي550807010065

جهة الشرق1599376احمد القدوري560807010074

جهة الشرق1586701هاجر لست570807010077

جهة الشرق1543380نصرالدين داودي580807010078

جهة الشرق1586635زكرياء خرباش590807010081

جهة الشرق1596763يونس يزة600807010088

جهة الشرق1307535منير كلخة610807010090

جهة الشرق1503785عبدالمجيد االنصاري620808010002

جهة الشرق1593657حميد أوبديل630808010003

جهة الشرق1447280عزيز تيكنت640808010014

درعة تافياللت1593585مومن عبد العزيز1100301004

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

درعة تافياللت1543121امقران عبدهللا2100301005

درعة تافياللت1586309القصبي   رضوان3100301008

درعة تافياللت1598963البقاش  محمد4100301009

درعة تافياللت1599631محمد حيال5100301012

درعة تافياللت1586844محمد وباقدي6100301015

درعة تافياللت1593669وهادي محمد7100301023

درعة تافياللت1593282احميداني محمد8100301025

درعة تافياللت1599555الطيرش عبد الكريم9100301026

درعة تافياللت1593648وديرو موحى10100301027

درعة تافياللت1599392الخطابي حميد11100301037

درعة تافياللت1599128بويا محمد12100301038

درعة تافياللت1586129العمراني يونس13100301039

درعة تافياللت1598953بقديري جميلة14100301040

درعة تافياللت1599095لالحسناء بوحسين151001010001

درعة تافياللت1503770كريمة العبدالوي161001010002

درعة تافياللت1593287سهام هواري171001010003

درعة تافياللت1599517يوسف الوزاني181001010004

درعة تافياللت1504199صالح نبيل191001010006

درعة تافياللت1586450جميلة فرادي201001010010

درعة تافياللت1543824محمد قديري211001010013

درعة تافياللت1586628عبد الغني خاليقي221001010022

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

درعة تافياللت1596670نجيبة و القايد231001010037

درعة تافياللت1546708حمادي النجاري241001010045

درعة تافياللت1586680أحمد لمكوني251001010050

درعة تافياللت1586236سميرة البخاري261001010073

درعة تافياللت1593664الزهرة اوبزة271001010077

درعة تافياللت1593690عبد السالم اوزاينت281001010078

درعة تافياللت1599445منتصر الوردي291001010081

درعة تافياللت1593344نبيل قابوش301001010082

درعة تافياللت1446521محمد بورمضان311001010083

درعة تافياللت1599150سلوى بزو321001010084

درعة تافياللت1446764خديجة العلوي331001010087

درعة تافياللت1544172نزهة السكاوي341001010088

درعة تافياللت1544087الحبيب وروجان351001010089

درعة تافياللت1543930محمد العربي لمراني علوي361001010094

درعة تافياللت1401791هشام تاقي371001010102

درعة تافياللت1587001محمد تمغارت381002010003

درعة تافياللت1546417فريد الزاهري391002010026

درعة تافياللت1599340ياسين الكونتري401002010044

درعة تافياللت1503806البهاللي حميد411002010051

درعة تافياللت1504016حاطوشي خالد421002010052

درعة تافياللت1543481جمال الغاشي431002010053

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

درعة تافياللت1504157يوسف مايو441002010055

درعة تافياللت1586856ادريس اوهرى451002010056

درعة تافياللت1543079موح ايت باحدو461002010057

درعة تافياللت1593674محمد اوخي471002010058

درعة تافياللت1543062لحو أيت احساين481002010059

درعة تافياللت1599482حدو الهاكم491002010061

درعة تافياللت1586350ابراهيم المهتدي501004010001

درعة تافياللت1593737محمد صديقي511004010006

درعة تافياللت1546082الورضي محمد521004010007

درعة تافياللت1586814محمد ناجح531004010012

درعة تافياللت1543934مراد لطيف541004010014

درعة تافياللت1586420خديجة التجناتي551004010028

درعة تافياللت1585723ابراهيم عديشان561004010050

درعة تافياللت1404868سعيد لهرومي571004010051

درعة تافياللت1586497سعيدة حفيظ581004010052

درعة تافياللت1546757هشام أزكيغ591004060001

درعة تافياللت1543227مصطفى بنباقي601005010001

درعة تافياللت1586673عمر لكتاوي611005010005

درعة تافياللت1593845عمر تتكي621005010035

درعة تافياللت1585921يدير بنعمر631005010037

درعة تافياللت1586491رشيد هاشمي641005010039

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

درعة تافياللت1543809عبد المجيد جلولي651005010040

درعة تافياللت1593807شريف الصوري661005010041

درعة تافياللت1543541محمد امبن الكنتاوي671005060002

سوس ماسة1179463عبد الرحيم مكي10401010001

سوس ماسة1267151سليمان حسوي20401010002

سوس ماسة1599088الحسن بوكموا30401010003

سوس ماسة1407320خالد مزيلي40401010008

سوس ماسة1546274كبيرة الباوي50401010022

سوس ماسة1546278صديق الطائع60401010025

سوس ماسة1585839بوبكر ازار70401010030

سوس ماسة1596609المختار بوحسون80401010031

سوس ماسة1503869نزهة الخليفة90401010043

سوس ماسة1585774حبيبة عكريش100401010044

سوس ماسة1593406فيصل قيدوش110401010045

سوس ماسة1598779مصطفى أحولي120401010046

سوس ماسة1546389عبد الحق بنالدي130401010058

سوس ماسة1439253سهام خيي140401010059

سوس ماسة1503659محمد بنعوم150401010060

سوس ماسة1546386يوسف باشا160401010061

سوس ماسة1444384الياس شرحبيلي170401010062

سوس ماسة1280209كريم بوحسوس180402010001

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

سوس ماسة1546334نعيمة مغرور190402010006

سوس ماسة1546355خديجة لبان200402010008

سوس ماسة1546369سميرة فاخوري210402010010

سوس ماسة1593410سميرة كريطة220402010023

سوس ماسة1546368اكمي سميره230402010036

سوس ماسة1593481عبد النبي لصفر240402010055

سوس ماسة1593626محمد النصيري250402010056

سوس ماسة1599158محمد شهين260402010058

سوس ماسة1599169هشام شنوفة270402010059

سوس ماسة1543185ليلى باكوك280402010060

سوس ماسة1543455سعاد البالدي290402010062

سوس ماسة1503875مينة الكوخي300402010064

سوس ماسة1543478وردة الكانة310402010065

سوس ماسة1546593الحاجي نور الدين320402010067

سوس ماسة1586143يامنة اركراك330402010068

سوس ماسة1504385توفيق أبو ناصر340402010071

سوس ماسة1598832محمد ايت واكريم350402010074

سوس ماسة1156853عبدالعزيز حيجوب360402010075

سوس ماسة1546370علي كثيري370402010076

سوس ماسة1592017غزالن أسداد380402010077

سوس ماسة1599561ازريول نبيل390402010078

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

سوس ماسة1545530لمياء انهيشم400402010079

سوس ماسة1446671فاطمة الزهراء سعيدو410402010087

سوس ماسة1543517محمد الحياني420402010088

سوس ماسة1503652بن حماد إيمان430402010089

سوس ماسة1545517جميلة كريم440402010090

سوس ماسة1544198محمد السوسي450402010091

سوس ماسة1546690يوسف تواتي460402010092

سوس ماسة1593438لشكر رقية470402010093

سوس ماسة1239921محمد زيضين480402010097

سوس ماسة1305557محمد أشراع490402010098

سوس ماسة1446944هشام الزروقي500403010001

سوس ماسة1598874عدنان عميرة510403010008

سوس ماسة1543778عثمان ايبوركي520403010011

سوس ماسة1543456عبد االله البيحي530403010014

سوس ماسة1546312مصطفى بيكوز540403010028

سوس ماسة1401482عبد العزيز اشهبون550403010030

سوس ماسة1599544احمد الصامت560403010031

سوس ماسة1593341رشيد جنكل570403010034

سوس ماسة1282616محمد ايت بال580403010039

سوس ماسة1598858محمد عالوي590403010041

سوس ماسة1598813رشيد ايت معيز600403010044

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

سوس ماسة1593801زينة صمار610403010045

سوس ماسة1593788سعيد سيبويه620403010049

سوس ماسة1546442عبد المجيد الغزالني630403010054

سوس ماسة1546448عبدالرحمان الغزالني640403010055

سوس ماسة1546450رشيد حمى650403010064

سوس ماسة1599533ابراهيم الركوب660403010065

سوس ماسة1238943الحو وخلدجا670403010068

سوس ماسة1446379نادية اكوزول680403010069

سوس ماسة1599478المصطفى الفاصح690403010070

سوس ماسة1546290هدى اخراز700403010073

سوس ماسة1545475عبدالعزيز سعيدي710404010014

سوس ماسة1599437موالي مصطفى المقدم720404010020

سوس ماسة1503672مبارك بنيهوم730404010021

سوس ماسة1543575عبدالرحمان المنصوري740404010022

سوس ماسة1264993رشيد بوسعيد750404010028

سوس ماسة1399520رشيد بوكرين760404010029

سوس ماسة1410255مصطفى الحواصلي770404010047

سوس ماسة1546534عبدالرحيم بوصميد780404010048

سوس ماسة1546569محمد الزغبة790404010049

سوس ماسة1586108حسن البركة800404010050

سوس ماسة1586663يوسف لكريداني810404010051

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

سوس ماسة1586805عبدالرحيم نعيمي820404010052

سوس ماسة1596610توفيق نعيم830404010055

سوس ماسة1599573حسن فاهيم840404010056

سوس ماسة1410060محمد بنطيب850404010059

سوس ماسة1586884محمد كريم الراشدي860404010065

سوس ماسة1598754نور الدين أشهبون870404010070

سوس ماسة1599006عصام بن صالح880404010075

سوس ماسة1404608محمد اشباني890404010088

سوس ماسة1546158عمر اوالشيخ900404010090

سوس ماسة1585867ابراهيم باكيري910404010092

سوس ماسة1598763ياسين أدغيس920404010094

سوس ماسة1598924أحمد أزمركو930404010095

سوس ماسة1543278يوسف بوشتاوي940404080021

سوس ماسة1546059اهرش محمد950405010020

سوس ماسة1599248الحسين دوق960405010021

سوس ماسة1265164الحسين شنكوال970405010024

سوس ماسة1410103أمال بوطاعة980405010035

سوس ماسة1586874عالء كحيشة990405010036

سوس ماسة1586613فاطمة كرام1000405010042

سوس ماسة1399418عمار بن جدي1010405010047

طنجة تطوان الحسيمة1593647فاطمة وديع11201010004

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1599129أشرف بويا21201010023

طنجة تطوان الحسيمة1543514لبنة الحسيوتي31202010003

طنجة تطوان الحسيمة1586616لبنى كريم41203010009

طنجة تطوان الحسيمة1599411هشام المنجلي51203010015

طنجة تطوان الحسيمة1546388عبد العزيز المساتي61203010017

طنجة تطوان الحسيمة1599177إبراهيم شري71203010019

طنجة تطوان الحسيمة1599353ميلودة الحراثي81203010020

طنجة تطوان الحسيمة1596653ثرية حساين91203010025

طنجة تطوان الحسيمة1587411محمد أوالد عبد الخالق101203010032

طنجة تطوان الحسيمة1586711محمد معاش111203010039

طنجة تطوان الحسيمة1593766عبد العزيز صرحان121203010044

طنجة تطوان الحسيمة1367205نوال الشريدي131203010062

طنجة تطوان الحسيمة1593398أسماء خوادريس141203010065

طنجة تطوان الحسيمة1599570أمال الزهري151203010068

طنجة تطوان الحسيمة1281317أحمد المحفوظي161203010071

طنجة تطوان الحسيمة1587161فريدة السخيري171203010072

طنجة تطوان الحسيمة1586867الحسن اسي علي181203010073

طنجة تطوان الحسيمة1599357هناء الحسوني191203010074

طنجة تطوان الحسيمة1543160سارة أزكري201203010077

طنجة تطوان الحسيمة1410163نبيلة الدياز211203010078

طنجة تطوان الحسيمة1593892البشير الزكري221204010003

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1599004هشام بنهنية231204010004

طنجة تطوان الحسيمة1593495هشام الوكيلي241204010020

طنجة تطوان الحسيمة1593507ياسين محبوب251205010002

طنجة تطوان الحسيمة1586084ياسين دربال261205010008

طنجة تطوان الحسيمة1599383عبدالرحيم القصري271205010009

طنجة تطوان الحسيمة1543533نادر العساوي281205010014

طنجة تطوان الحسيمة1158720محمد تنافعت291205010018

طنجة تطوان الحسيمة1265525مراد العبدي301205010021

طنجة تطوان الحسيمة1265494عزيز العبودي311205010025

طنجة تطوان الحسيمة1279587يوسف أيوب321205010050

طنجة تطوان الحسيمة1545558سعيد شابو331205010053

طنجة تطوان الحسيمة1046137ادريس العيدودي341205060001

طنجة تطوان الحسيمة1282609عفيفي موالي الحسن351206010002

طنجة تطوان الحسيمة1599414فاطمة المنصوري361206010003

طنجة تطوان الحسيمة1586100الشريف عبد السالم371206010004

طنجة تطوان الحسيمة1599405خالد اليعكوبي381206010007

طنجة تطوان الحسيمة1599203الشواش عبد الكريم391206010008

طنجة تطوان الحسيمة1586344عبد اإلاله المنياري401206010015

طنجة تطوان الحسيمة1585780يونس علوي411206010023

طنجة تطوان الحسيمة1599659محمد حنين421206060002

طنجة تطوان الحسيمة1409588عبدالهادي غريسي431207010001

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1589716أحمد الطالبي441207010007

طنجة تطوان الحسيمة1585696علي ابندار451207010008

طنجة تطوان الحسيمة1585805جلول النيش461207010009

طنجة تطوان الحسيمة1503871فريد الخطيب471207010015

طنجة تطوان الحسيمة1586085عفاف الدرداكي481207010024

طنجة تطوان الحسيمة1586715لحسن معروفي491207010025

طنجة تطوان الحسيمة1367163مراد بوعلي501207010026

طنجة تطوان الحسيمة1586057محمد اشقوندة511207010034

طنجة تطوان الحسيمة1585988اسيا البوجناني521207010035

طنجة تطوان الحسيمة1585769محمد أقجيج531207010036

طنجة تطوان الحسيمة1503909محمد الوردي541207010040

طنجة تطوان الحسيمة1586525حمزة عبد الباري551207010041

طنجة تطوان الحسيمة1237044وفاء فريالي561207010042

طنجة تطوان الحسيمة1585928فاطمة بنيعيش571207010044

طنجة تطوان الحسيمة1593841آنس الطباري581207010050

طنجة تطوان الحسيمة1593540الحبيب مضراري591207010051

طنجة تطوان الحسيمة1587235محمد فنكور601207010052

طنجة تطوان الحسيمة1596758هاجر زياني611207010054

طنجة تطوان الحسيمة1599529محمد الروكي621207010055

طنجة تطوان الحسيمة1446656نبيل حواصلي631207060001

طنجة تطوان الحسيمة1599346محمد الحضراتي641208010010

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1593560محمد مزين651208010011

طنجة تطوان الحسيمة1599642عبد الرحيم حمدان661208010013

طنجة تطوان الحسيمة1593851عبد الحق التويول671208010014

طنجة تطوان الحسيمة1599401سهام القيري681208010021

طنجة تطوان الحسيمة1598899رشيد عروب691208010024

طنجة تطوان الحسيمة1409869رضوان عباش701208010027

طنجة تطوان الحسيمة1587394عزوز قدوري711208010032

طنجة تطوان الحسيمة1599240ياسين الدراز721208010033

طنجة تطوان الحسيمة1599284ندى العجاني731208010036

طنجة تطوان الحسيمة1117582صباح بودرة741208010037

طنجة تطوان الحسيمة1593471ضحى المرابط الرياني751208010040

طنجة تطوان الحسيمة1599020حنان بن داني761208010044

طنجة تطوان الحسيمة1546042سعيد بنعلي771208060001

طنجة تطوان الحسيمة1545542عادل العالوي781208060002

فاس مكناس1599613نجيب كنون11110010019

فاس مكناس1546732عبد السالم البورقادي21110010025

فاس مكناس1401555أسماء  ميموني31110010026

فاس مكناس1586654لبيض هدى41110010054

فاس مكناس1593283زكية احميمز51110010056

فاس مكناس1543606أيوب الوزاني التهامي61110010058

فاس مكناس1306667رضا البدراوي71110010064

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1599496حميد الخطاب81111010006

فاس مكناس1401736غزالن فريشي91111010009

فاس مكناس1504153هند ملكي101111010010

فاس مكناس1593404عبد الصمد خويا111112010003

فاس مكناس1599120صفاء بوسلهام121112010006

فاس مكناس1410265رشيد الكندري131112010027

فاس مكناس1585773ليلى أقنوش141112010031

فاس مكناس1593407عبد الكريم قريمان151112010032

فاس مكناس1544003فائزة  منصف161113010008

فاس مكناس1593337يوسف  الجرجيني171113010009

فاس مكناس1175170سعاد   بحزامة181113010015

فاس مكناس1585796عبدالعاطي  امغيرفة191113010021

فاس مكناس1599574جواد  فهمي201113010027

فاس مكناس1599364سمية  االدريسي211113010029

فاس مكناس1599621سعاد  هشمي221113010034

فاس مكناس1599321توفيق البوطاهري231113010036

فاس مكناس1410049عصام بنديهاج241114010001

فاس مكناس1504336زكرياء زهر251114010011

فاس مكناس1586545عبدالعزيز هشام261114010021

فاس مكناس1307336سفيان حنون271114010031

فاس مكناس1543208مصطفى بلعيدي281114010038

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1544036زينب النغموزي291114010040

فاس مكناس1270710يوسف ايت مبارك301114010047

فاس مكناس1546115محمد الخليفي311114010062

فاس مكناس1586505غزالن حاكمي321114010064

فاس مكناس1599412عواطف المنصوري331114010066

فاس مكناس1404578فتيحة بولوحة341114010071

فاس مكناس1503617عبد اللطيف بنور351115010012

فاس مكناس1446507احمد بوادمار361115010022

فاس مكناس1404689بدر الحداد371116010004

فاس مكناس1503771عبد الخالق األبيض381116010007

فاس مكناس1409589محمد صفور391116010009

فاس مكناس1503745وسام شوالي401116010029

فاس مكناس1543509الحراق أحمد411116010033

فاس مكناس1585912أمال بنخليفة421116010049

فاس مكناس1504295الطيبي كمال431116010051

فاس مكناس1404705الخلوفي نوال441116010055

فاس مكناس1439252سميحة زرينج451116010064

فاس مكناس1407240الميسي نبيل461117010017

فاس مكناس1585976رفيقة بوشكيمة471118010019

فاس مكناس1544104رحوتي يونس481118010035

فاس مكناس1119415سعيد السالمي491118010037

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

فاس مكناس1593833هشام تاغيتي501118010043

فاس مكناس1367681السباعي عواطف511118010057

فاس مكناس1544028مزونة حميد521118010059

فاس مكناس1235600السعدية شرغيني531118010069

فاس مكناس1586734محمد مرموش541118010070

فاس مكناس1543084بدر األجراوي551118010078

فاس مكناس1439254خديجة التاقي561118010079

كلميم واد نون1586316احمد الخمليشي10301010006

كلميم واد نون1546097صفية جوماني20301010013

كلميم واد نون1269424عبد هللا سالمي30301010023

كلميم واد نون1546022هشام مساوي40301010030

كلميم واد نون1546130محمد اعالل50301010035

كلميم واد نون1587200عزيز البقالي60301010039

كلميم واد نون1543151غليلة ايوب70301010043

كلميم واد نون1306255سعيد بوجرفن80301010061

كلميم واد نون1177482موالي ادريس المشيشي90302010003

كلميم واد نون1585734عثمان اكزول100302010005

كلميم واد نون1543941محمد لمسيح110302010009

كلميم واد نون1587222يوسف حلومي120303010009

كلميم واد نون1546122عبد هللا عساوي130303010018

كلميم واد نون1409836سيدي بويا ماء العينين140304080001

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

مراكش آسفي1546636ربيعة بوليد1701010011

مراكش آسفي1546179محمد الكمروني2701010033

مراكش آسفي1446489هدى بوعبد هللا3701010035

مراكش آسفي1543900رشيد لشهب4701010039

مراكش آسفي1545969العربي مكافح5701010073

مراكش آسفي1543451سهام البصري6701010074

مراكش آسفي1585847سعيد عزوزي7701010080

مراكش آسفي1279862سمير الزمي8701010093

مراكش آسفي1546446سعيد بلعضيش9701010094

مراكش آسفي1443813يوسف زريعة10702010003

مراكش آسفي1239680توفيق بن الزاهر11702010005

مراكش آسفي1154942اسماء دليم12702010018

مراكش آسفي1503836مروان الحمداني13702010035

مراكش آسفي1114771عبد العزيز منسوم14702010050

مراكش آسفي1598764حكيمة اديان15702010052

مراكش آسفي1503632محمد بالكوراني16702010053

مراكش آسفي1593759محمد سلجيدي17702010058

مراكش آسفي1443710موالي اسليمان ربيعي18702010062

مراكش آسفي1593661مصطفى ايت بيهي19703010011

مراكش آسفي1596608عبدالغني لعفيسي20703010028

مراكش آسفي1587444عبدالكريم حمشي21703010039

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 من 33 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

مراكش آسفي1593764عبدهللا ساورة22704010007

مراكش آسفي1235508نبيل الشفري23704010009

مراكش آسفي1587324مونية العادل24704010017

مراكش آسفي1238752أحمد نوحي25704010020

مراكش آسفي1546080محمد الخلداني26704010028

مراكش آسفي1587189محمد اوهرو27704010029

مراكش آسفي1596632عبدالكبير الدغوغي28704010030

مراكش آسفي1598766أمين عضراوي29704010031

مراكش آسفي1593442يوسف لشهب30704010081

مراكش آسفي1593334حسن جانطي31705010002

مراكش آسفي1544137عبد اللطيف صادق32705010003

مراكش آسفي1599012عبد هللا بن عبد المالك33705010004

مراكش آسفي1593828أحمد التمصوري34705010008

مراكش آسفي1587326نادية شاهي35705010012

مراكش آسفي1587186محمد لهنا36705010013

مراكش آسفي1586671عبد الرحيم ليت37705010014

مراكش آسفي1446501نور الين بوكطاية38705010034

مراكش آسفي1409763محمد بلحافض39705010038

مراكش آسفي1587344الحسين صديق40705080004

مراكش آسفي1586397يوسف الراقبي41707010002

مراكش آسفي1599415لحسن المرضي42707010003

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 من 34 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

مراكش آسفي1410449رشيد كحول43707010004

مراكش آسفي1052718مريم الدفري44707010008

مراكش آسفي1586209أسماء زهوان45707010010

مراكش آسفي1593489فخر الدين االمامي46707010031

مراكش آسفي1598816عبد الواحد ايت الزين47707010034

 منه وبتفويض الوزير عن   

 المدرسية الحياة وتنظيم التقويم مدير

األكاديميات بين المشتركة والتكوينات

ساسي محمد:  إمضاء 37 من 35 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 التأهيلي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

مراكش آسفي1279681حنان مطة48708010004

مراكش آسفي1410199العسال عبدالحق49708010006

مراكش آسفي1587127أمينة رسام50708010013

مراكش آسفي1587128نادية رسام51708010015

مراكش آسفي1267133ياسين حريري52708010018

مراكش آسفي1546652كريمة العايز53708010020

مراكش آسفي1596630عباس الزيتوني54708010031

مراكش آسفي1155993عبد الرحمن الزيتوني55708010033

مراكش آسفي1599153منى الشادلي56708010034

مراكش آسفي1599354نزهة الهردة57708010035
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مراكش آسفي1543210حسن بلفضلي59708010069

مراكش آسفي1599462العميري يحيى60708010074
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مراكش آسفي1543792محمد اسماعيلي علوي62709010003

مراكش آسفي1446677جابون نادية63709010038

مراكش آسفي1586946فاطمة صماد64709010040

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 37 من 36 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 التأهيلي 

 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 37 من 37 الصفحة


