
الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

مراكش آسفي1119899كريمة بلقرشي1701040017

مراكش آسفي55098لالأسماء الخقاني2701040026

مراكش آسفي863876نرجس أجل3701040027

مراكش آسفي1399115حنان ايت بها اوعلي4701040031

مراكش آسفي1179369اللة أمينة العليوي5701040052

مراكش آسفي1155151سهام ايت الغازي6701040054

مراكش آسفي269984محمد الغفراني7701040056

مراكش آسفي1154776خديجة كضاض8701040057

مراكش آسفي1263893محسن أغوشان9701040084

مراكش آسفي1268085حنان لطفي10701040105

مراكش آسفي60960بشرى بنعفون11701040106

مراكش آسفي1179338نجاة كرمان12701040112

مراكش آسفي739060يوسف ولد الحيرش13701040116

مراكش آسفي1269160رشيد الرحيوي14701040128

مراكش آسفي1265816رشيدة الفائز15701040129

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 1الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي863769عائشة عدالن16701040139

مراكش آسفي237343الحسين جبيري17701040161

مراكش آسفي1179472فتيحة منيو18701040166

مراكش آسفي1044318فريدة موسوت19701040170

مراكش آسفي1367161منية بوعدي20701040171

مراكش آسفي1155051أسماء كمران21701040175

مراكش آسفي1182251فتيحة النورة22701040189

مراكش آسفي338750مينة متمير23701040191

مراكش آسفي1233906عزيزة عشاق24701040193

مراكش آسفي854048رشيدة توف العز25701040199

مراكش آسفي1400957موفيدة سعاف26701040202

مراكش آسفي1238676سعيد النحيلي27701040203

مراكش آسفي1269495سمية سكني28701040214

مراكش آسفي1050446المصطفى نعدا29701040233

مراكش آسفي1179996إيمان نورة وشام30701040241

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 2الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1399384منى بنعباد31701040246

مراكش آسفي863744مريم اليماني32701040249

مراكش آسفي1549610هرار فاطمة33701040266

مراكش آسفي738779يسين بشاري34701040277

مراكش آسفي1367339ليلى الدشري35701040284

مراكش آسفي317592فاتحة بلفقير36701040285

مراكش آسفي1172914بشرى عاديل37701040286

مراكش آسفي1174247حنان بنحامدة38701040287

مراكش آسفي60779موالي ع الحفيظ المسناوي39701040292

مراكش آسفي1114829سميرة بلقاضي40701040301

مراكش آسفي1264661حكيمة بيا41701040306

مراكش آسفي1173081نجوى ايت الصوابني42701040318

مراكش آسفي1235715حنان دايداي43701040322

مراكش آسفي865235امينة سانين44701040325

مراكش آسفي55082مريم حالل45701040348

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 3الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1549526همام لطفي46701040352

مراكش آسفي1308036مريم الناواوي47701040353

مراكش آسفي1121862سناء الغزواني48701040365

مراكش آسفي1404929سليمة نايت ابراهيم49701040368

مراكش آسفي1367855وفاء نجارو50701040378

مراكش آسفي56684عبد الفتاح الوالي51701040381

مراكش آسفي1052835فؤاد الحاجب52701040382

مراكش آسفي57671عبد الرحيم زكار53701040385

مراكش آسفي1400040كوثر الوردي54701040393

مراكش آسفي1399601اسماعيل شعوف55701040410

مراكش آسفي1044315سعيدة سالم56701040411

مراكش آسفي288241عبد الرحمان ايت فارس57701040419

مراكش آسفي216647بوشعيب حفيان58701040421

مراكش آسفي1306011فاطمة بليهي59701040430

مراكش آسفي1114656جميلة نفير60701040433

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 4الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1235560سهام الشقوري61701040450

مراكش آسفي258966فؤاد بلبوخاري62701040455

مراكش آسفي1122109كريمة سهير63701040459

مراكش آسفي1267419وفاء جكاني64701040462

مراكش آسفي1154949نادية كجي65701040472

مراكش آسفي57972امينة كاو66701040488

مراكش آسفي1046526ثريا الدوبات67701040492

مراكش آسفي1234917لبنى بنحمو68701040493

مراكش آسفي1404880سهام الفريدي69701040496

مراكش آسفي56162رشيد علوان70701040500

مراكش آسفي60857خديجة الواليد71701040503

مراكش آسفي1549236امينة الميضاوي72701040527

مراكش آسفي56567عبد الرحمان كدي73701040528

مراكش آسفي1114757الهام اتجا74701040531

مراكش آسفي1265255مونية شتوان75701040561

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 5الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1155003حنان شربال76701040566

مراكش آسفي1267692حنان خطيب77701040568

مراكش آسفي60266عبد الموجود بوزيان78701040577

مراكش آسفي1119086فتيحة حنين79701040590

مراكش آسفي1046203أنوار وريد80701080004

مراكش آسفي1550573أحمد هلومي81701080005

مراكش آسفي1580564أسماء المونية82701080006

مراكش آسفي1400423عبد الرحيم خنيبة83701080007

مراكش آسفي1368339أمينة فهيم84701080008

مراكش آسفي1117365عبد الواحد يحيوي85701080009

مراكش آسفي89294عز الدين الرملي86701080010

مراكش آسفي1266433عبد هللا العثماني87701080011

مراكش آسفي1269566عبد العالي اسليماني88701080012

مراكش آسفي1581557عبد السالم تضومانت89701080013

مراكش آسفي1404693حسن الحنصالي90701080014

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 6الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1580031محمد بن اعراب91701080015

مراكش آسفي1550159سعيد األشكورة92701080016

مراكش آسفي1550432ياسين السبطي93701080017

مراكش آسفي1117218عزيز الشجعي94701080018

مراكش آسفي1580850محمد حمريوي95701080019

مراكش آسفي1550723شكيب خلدون96701080020

مراكش آسفي1235970محمد االنصاري97701080021

مراكش آسفي55122بهيجة الخلوقي98702040002

مراكش آسفي1367704إلهام الزين99702040005

مراكش آسفي1154664نزهة بوعيون100702040014

مراكش آسفي91135عالل بن عالل101702040028

مراكش آسفي1177784سهام الرافي102702040029

مراكش آسفي1580334عبد الرحيم الضارح103702040032

مراكش آسفي1368722فتيحة سوالل104702040036

مراكش آسفي1155035إلهام بونيت105702040043

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 7الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1159185عبد الجليل بوحمدان106702040044

مراكش آسفي1551094عبد المالك سليم107702040046

مراكش آسفي1178428المصطفى مهجي108702040050

مراكش آسفي1406586خالد بوسبني109702040055

مراكش آسفي1119904سميرة تفاف110702040074

مراكش آسفي1581443سناء غنامي111702040099

مراكش آسفي1238615جيهان مستجيد112702040111

مراكش آسفي1407108حسن افليدن113702040116

مراكش آسفي1550508عبد الغاني فرحان114702040120

مراكش آسفي1579764مريم أكرام115702040127

مراكش آسفي1155845عادل بداز116702040129

مراكش آسفي1306044سكينة بن الداودي117702040131

مراكش آسفي1550967يوسف وعدي118702040132

مراكش آسفي1306952حسن المباركي119702040137

مراكش آسفي56657جمال أيت سيمو120702040138

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 8الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1267535عبد اللطيف كشكاش121702040140

مراكش آسفي1234668البوشتاوية بخان122702040142

مراكش آسفي1264477مونة بنيدار123702040143

مراكش آسفي56036عبد العزيز باحي124702040146

مراكش آسفي1585167طارق بشاشي125702040148

مراكش آسفي1548329مينة بوركبة126702040153

مراكش آسفي1548845عبد الواحد ايت سالم127702040159

مراكش آسفي1306172سمير بوعمران128702040162

مراكش آسفي1113820سعيد فوضال129702040167

مراكش آسفي1580274ياسين شهاب130702040169

مراكش آسفي1235526حمود شاكيري131702040171

مراكش آسفي1550602حسناء الراضي132702040179

مراكش آسفي1154622محمد بقير133702040181

مراكش آسفي56735عبد االله رظا134702040191

مراكش آسفي1549315بشرى ايت اعبا135702040192

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 9الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1548874محمود أدوبير136702040193

مراكش آسفي1048957سميرة بكير137702040194

مراكش آسفي89139نادية لمحمدي138702040201

مراكش آسفي1266276هشام الماسي139702040215

مراكش آسفي1235485ميلود شادلي140702040237

مراكش آسفي1263983حنان عيادي141702040242

مراكش آسفي1236144لالحسناء الفارسي142702040247

مراكش آسفي60556عبد الصمد بادو143702040250

مراكش آسفي56235مصطفى بوكني144702040258

مراكش آسفي89807عبد الرحيم اوبري145702040261

مراكش آسفي1154967عائشة نبوغ146702040277

مراكش آسفي1406189زينب أعراب147702040281

مراكش آسفي1367779حنان مهنة148702040292

مراكش آسفي1264640فاطمة الزهراء بريوة149702040299

مراكش آسفي1154771المصطفى البرار150702040302

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 10الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1400355عزالدين جدي151702040308

مراكش آسفي1239441حنان السفوري152702040313

مراكش آسفي1581306محمد وكري153702040318

مراكش آسفي1047811عماد لعوان154702040323

مراكش آسفي1367610خولة المنتصر155702040327

مراكش آسفي1402008صحر تكوك156702040330

مراكش آسفي1237699رشيدة جلوالت157702040331

مراكش آسفي1306340رضوان بوتيري158702040337

مراكش آسفي57728إسماعيل اطويل159702040339

مراكش آسفي1368357حبيبة فايدة160702040348

مراكش آسفي1368688صفاء اليزغي161702040356

مراكش آسفي1122442سميرة ايت ياسين162702040358

مراكش آسفي1400798خديجة الحن163702040362

مراكش آسفي1580192عبد الكريم بوسمر164702040363

مراكش آسفي59412عبد الوهاب أيت عالل165702040366

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 11الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1367627رشيد الورد166702040378

مراكش آسفي1267830إبراهيم لبريني167702040379

مراكش آسفي1266771رشيد فكراوي168702040383

مراكش آسفي1114793أمل أبو الفضل169702040386

مراكش آسفي1269039عبد الفتاح أرحو170702040388

مراكش آسفي59453عبد اللطيف عنيبة171702040392

مراكش آسفي1238610عبدالعلي موساوي172702080002

مراكش آسفي1263539هشام ايت حمو173703040060

مراكش آسفي1119966هشام الطيان174703040068

مراكش آسفي1264252يوسف بياضي175703040071

مراكش آسفي1266234ماجدة المهروج176703040080

مراكش آسفي1235563سناء شربان177703040085

مراكش آسفي1265346عصام دكين178703040091

مراكش آسفي1368572رضا خالف179703040117

مراكش آسفي1399255عبدالرحيم أسوكى180703040178

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 12الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1048698لحسن أعراب181703040204

مراكش آسفي1368238بشرى بنمحمود182703040205

مراكش آسفي1405992ابتسامة األسدي183703040216

مراكش آسفي1581023حكيمة البيض184703040224

مراكش آسفي1120044خديجة الرشدي185703040230

مراكش آسفي1263739بوجمعة أمغوس186703040235

مراكش آسفي1154865مريم سعود187703040244

مراكش آسفي1118714أمينة عمار188703040273

مراكش آسفي1585404يوسف بوكساسن189703060001

مراكش آسفي1236373محمد الجرفي190703060002

مراكش آسفي1579784سناء أيت بادو191703070001

مراكش آسفي1237911نادية القليعي192703070002

مراكش آسفي1367035مصطفى ايت مبارك193703080002

مراكش آسفي1582367سليمة زولف194703080003

مراكش آسفي1581792سليمان أزواغ195703080004

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 13الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1044487محمد البتروكي196703080005

مراكش آسفي1239455رشيد سيبو197703080006

مراكش آسفي1268533عاديل منظم198703080007

مراكش آسفي1177591إيمان العوفي199703080008

مراكش آسفي1123352نورالدين الصديق200703080009

مراكش آسفي1406634وردة شمالل201703080010

مراكش آسفي1582419الحسنية العايدي202703080012

مراكش آسفي1233759حنان بقلول203704040003

مراكش آسفي58546بن عبد هللا مشروحي204704040005

مراكش آسفي1117508مصطفى زروق205704040006

مراكش آسفي1581473نوال صبري206704040008

مراكش آسفي1399451ابراهيم ابن الطالب207704040015

مراكش آسفي1367197أحمد الشميطي208704040016

مراكش آسفي1235803جميلة دكالي209704040021

مراكش آسفي1267113عبد الرحيم حواص210704040025

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 14الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1158304صالح الشيخي211704040028

مراكش آسفي1579933إلهام عزيز212704040031

مراكش آسفي1175319المصطفى شكراني213704040032

مراكش آسفي1115869المعطي بن لوكلية214704040036

مراكش آسفي1123336عبدهللا رشيد215704040042

مراكش آسفي1123452حسناء الزياني216704040043

مراكش آسفي1368693محمد سفولي217704040045

مراكش آسفي1549510حنان مديح218704040051

مراكش آسفي740442عبدالرزاق الليم219704040057

مراكش آسفي1237006حسناء فرحات220704040062

مراكش آسفي1153565مصطفى صفواني221704040063

مراكش آسفي1270030عادل زوهير222704040068

مراكش آسفي59816بدرالدين الصغراوي223704040069

مراكش آسفي1399028حفصة عوام224704040076

مراكش آسفي1581145عزيز مخلوف225704040079

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 15الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1050184فاطمة الزهراء الشواي226704040081

مراكش آسفي1548864عزالدين إعطار227704040083

مراكش آسفي1264084فاطمة الزهراء بشار الخير228704040087

مراكش آسفي1551375عبدالحكيم زين العابدين229704040090

مراكش آسفي1307116حسن التقي230704040092

مراكش آسفي740721السعيد المرسلي231704040093

مراكش آسفي1399319أمين باريبي232704040094

مراكش آسفي1585230عبدالكريم الحمداوي233704040097

مراكش آسفي1123477ياسين بوطالب234704040099

مراكش آسفي1118199خالد سعد235704040102

مراكش آسفي1579904عبدالرحيم عراض236704040103

مراكش آسفي1269261عمر رياف237704040104

مراكش آسفي1368219فاريد بنشريفة238704040106

مراكش آسفي1401005فاطمة طاغيرة239704040110

مراكش آسفي1235217سفيان بوهدة240704040112

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 16الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1159212ابراهيم بوقراب241704040114

مراكش آسفي1154670حميد القادمي242704040115

مراكش آسفي1174864عائشة عبقاري243704040117

مراكش آسفي1270008أبو طالب زين العابدين244704040118

مراكش آسفي1159213هيشام الطاهري245704040123

مراكش آسفي1235674أحمد اشتيوي246704040124

مراكش آسفي1550123وصال درمو247704040126

مراكش آسفي1173712فيصل النماطي248704040128

مراكش آسفي1400594بدرالدين متوم249704040134

مراكش آسفي1368380صفاء كيسي250704040136

مراكش آسفي1115740محمد رزقاوي251704040139

مراكش آسفي1305552سميرة أشطبي252704040141

مراكش آسفي1265381عبدالفتاح دزاز253704040160

مراكش آسفي1267252عبد هللا حريطة254704040163

مراكش آسفي58231المختار الزاوي255704040165

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 17الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1179302طارق كنديري256704040167

مراكش آسفي1236556محمد المرادي257704040168

مراكش آسفي1159217رشيد البسباسي258704040171

مراكش آسفي56637عبدالغاني حامدي259704040173

مراكش آسفي1123473نوفل  الموخاوي260704040179

مراكش آسفي1180655حنان جداوي261704040182

مراكش آسفي1173188سميرة اجرنيجة262704040185

مراكش آسفي1368319عبدالرحيم الغانجو263704040186

مراكش آسفي1235286خالد بوالهنا264704040188

مراكش آسفي1179347الهام اكريشي265704040191

مراكش آسفي1235770امال الدواوي266704040192

مراكش آسفي1123406عبدالجبار البربوشي267704040196

مراكش آسفي56248الشرقي أمين268704040197

مراكش آسفي1046400عزيز ابن العريف269704040198

مراكش آسفي1263236المحجوب عبدوه270704040199

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 18الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1234503محمد عاطف271704040200

مراكش آسفي1401089جواد زايري272704040208

مراكش آسفي1265484محمد علي الدقاق273704040209

مراكش آسفي1123457عواطف العاملي274704040223

مراكش آسفي60961عبدالرحيم نوسي275704040224

مراكش آسفي1266517عادل الراضي276704040225

مراكش آسفي1269735مونى طوسي277704040226

مراكش آسفي1579721عصام أبو علي278704040239

مراكش آسفي270147م عبدالرحمان جعفر279704040242

مراكش آسفي1404741محمد الرغاي280704040255

مراكش آسفي1368533نادية كعبوش281704040258

مراكش آسفي1178270رشيد خالدي282704040259

مراكش آسفي1406766محمد الحاجي283704040269

مراكش آسفي1399408يونس بن المختار284704040276

مراكش آسفي1306664محمد البداوي285704040279

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 19الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1239082المعطي رشيدي286704040282

مراكش آسفي1237226عبدالرحيم حيدة287704040324

مراكش آسفي56696زكية الراوي288704040340

مراكش آسفي1266571حميد السعيدي289704040344

مراكش آسفي1580610خاليد البداوي290704040351

مراكش آسفي1236995عبد الفتاح فرحي291704040359

مراكش آسفي1367937يوسف قاصد هللا292704040369

مراكش آسفي1154911نجاة دحليوي293704040374

مراكش آسفي1047434الجياللي النويري294704040389

مراكش آسفي1047140عبد الرحيم عاطف295704040394

مراكش آسفي1267675يوسف خنيبة296704040396

مراكش آسفي1238870الهام ابيهي297704040398

مراكش آسفي1159199عبد الحق الديك298704040399

مراكش آسفي1268275عبدالخالق مصدوقي299704040400

مراكش آسفي1581573مينة التاقي300704040402

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 20الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1581288خديجة نوكالي301704040406

مراكش آسفي1267405عبد المنتصر جاد302704040408

مراكش آسفي1263567محمد أيت مبارك303704040409

مراكش آسفي1264825سميرة بوحمدان304704040411

مراكش آسفي1238694نادية نجدي305704040413

مراكش آسفي1400561محمد محفوض306704040420

مراكش آسفي1123464فدوى ايت عالل307704040425

مراكش آسفي1400961فردوس سدري308704040426

مراكش آسفي1238697فاطمة ناجي309704040428

مراكش آسفي1399266عبدالرحيم عياد310704040438

مراكش آسفي1156158عبد المجيد حديدة311704040439

مراكش آسفي1238585عبد الكريم منير312704040440

مراكش آسفي1399337لطيفة بلشقر313704040441

مراكش آسفي1119466علي اليوسفي314704040444

مراكش آسفي1307061عبداللطيف الناصري315704040449

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 21الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1399087سمية أكضيض316704040450

مراكش آسفي1399915أمال الخفاضي317704040456

مراكش آسفي1367526عبد العزيز اإلبراهيمي318704040458

مراكش آسفي1308264رشيد الرامي319704040472

مراكش آسفي1176255م عبدالغني االمغاري320704040475

مراكش آسفي1237393حنان حسو321704040481

مراكش آسفي1400309زينب الداودي322704040482

مراكش آسفي1237055نزهة فاللي323704040486

مراكش آسفي1174344سفيان بورزمات324704040487

مراكش آسفي1235790عادل دوى325704040489

مراكش آسفي1550689محمد كمال326704040493

مراكش آسفي1236948نورالدين فضيلي327704040497

مراكش آسفي1234622نبيل باب هللا328704040507

مراكش آسفي1236892فاتحة الطالعي329704040513

مراكش آسفي1159168حسن صعصاع330704040514

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 22الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1237732عبدالجليل القدوري331704040516

مراكش آسفي745522عبدالنبي صميد332704040518

مراكش آسفي1266144عائشة الخاشع333704040519

مراكش آسفي1238230خالد لوشاشحة334704040520

مراكش آسفي64271عبدالغني السليماني335704040522

مراكش آسفي56056أمان دحو336704040524

مراكش آسفي1176113عبدالهادي البوعزاوي337704040526

مراكش آسفي1307053هشام النباكي338704040528

مراكش آسفي1268548إدريس مراقب339704040529

مراكش آسفي1581702عبدهللا شكير340704040530

مراكش آسفي1239014هونيدة أسكور341705040001

مراكش آسفي1267199أمال حياللي342705040004

مراكش آسفي1052691المصطفى األعناني343705040006

مراكش آسفي1367938هند قزدبات344705040012

مراكش آسفي1153947عبدالرحيم بلخناتي345705040014

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 23الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1549911عبد العزيز بانا346705040015

مراكش آسفي63225عبد الرحيم صعيد347705040017

مراكش آسفي57663رشيد مسعودي348705040018

مراكش آسفي63282نادية شرحبيل349705040019

مراكش آسفي1404865امينة لحمر350705040020

مراكش آسفي1157886كريمة غونيمي351705040022

مراكش آسفي1548748نادية مبرر352705040024

مراكش آسفي1238157زهور لزعر353705040025

مراكش آسفي1048838محمد بوجعا354705040027

مراكش آسفي741814عبد الحكيم صديقي355705040028

مراكش آسفي1122221رشيد بلباز356705040029

مراكش آسفي89721السعيد الكسماط357705040030

مراكش آسفي59928محمد الصواب358705040031

مراكش آسفي56867عبد المجيد العمراوي359705040032

مراكش آسفي1548741نادية كارص360705040034

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 24الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1401000شفيق سومان361705040035

مراكش آسفي1052756نزهة الباز362705040037

مراكش آسفي1406790عزيزة الهودزي363705040038

مراكش آسفي1401268حياة البركي364705040039

مراكش آسفي1238220عادل لطفي365705040041

مراكش آسفي216642المصطفى ازعيطر366705040043

مراكش آسفي1122231محماد ادوفقير367705040045

مراكش آسفي1550402حبيبة النحلة368705040047

مراكش آسفي1116729هشام الدراز369705040048

مراكش آسفي91094محمد دو الشرع370705040049

مراكش آسفي1550180محمد األنصاري371705040050

مراكش آسفي1157845عبد الكريم بن الخياط372705040051

مراكش آسفي1399346سليمة بلفقيه373705040054

مراكش آسفي1401110نزهة زروال374705040056

مراكش آسفي734925حسن لعرعري375705040058

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 25الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1236912عبدالكريم الزروال376705040059

مراكش آسفي1549940عبد الرحمان بن محمد377705040062

مراكش آسفي57522عزيز جطيوي378705040063

مراكش آسفي1236882عبد هللا السوسي379705040065

مراكش آسفي1549785عبد هللا أيت الحسين380705040067

مراكش آسفي1308260صباح رجاي381705040068

مراكش آسفي1581017سمير لعوينة382705040069

مراكش آسفي1157846جموع اخضرن383705040071

مراكش آسفي1157883خديجة التناني384705040072

مراكش آسفي1549088محمد بوعيشي385705040076

مراكش آسفي1122170اسماعيل أيت بال386705040078

مراكش آسفي1305628يوسف أيت عالل387705040080

مراكش آسفي1052177عبد العزيز بوالقب388705040082

مراكش آسفي1307835فاطمة الزهراء مقدودي389705040083

مراكش آسفي1044805حميد رويس390705040086

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 26الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1581275الرداد نشاب391705040090

مراكش آسفي1400489خديجة لكصير392705040091

مراكش آسفي1401088مليكة زايرة393705040095

مراكش آسفي1235180خديجة بوفنزي394705040097

مراكش آسفي1551197عز الدين توريري395705040098

مراكش آسفي1266217فتيحة المعزة396705040099

مراكش آسفي1307312حنان حمدوشي397705040100

مراكش آسفي1548880عمر أكشول398705040101

مراكش آسفي1307584نور الدين خلوق399705040119

مراكش آسفي1265070عبد الكريم بوزرود400705040123

مراكش آسفي1581075عزيز العنكوري401705040127

مراكش آسفي1045867رشيدة مكيك402705040132

مراكش آسفي1580337سعيد الحوات403705040135

مراكش آسفي1400625بوشرة مسعودي404705040136

مراكش آسفي57655أسماء غلمي405705040137

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 27الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1264391خلدون بنعبوش406705040138

مراكش آسفي1122141نعيمة فكري407705040139

مراكش آسفي1052698محمد أمين وشن408705040140

مراكش آسفي1579961لمياء باحاج409705040145

مراكش آسفي749871الحسين وسكار410705040147

مراكش آسفي1580533عبد العزيز الخياط411705040163

مراكش آسفي1267288رشيد ادبها412705040166

مراكش آسفي57779نوال رحالي413705040168

مراكش آسفي1267609منير كرا414705040169

مراكش آسفي740363السعيد قوسي415705040176

مراكش آسفي1239412عزيز سلماني416705040178

مراكش آسفي1405727حسناء جاوي417705040182

مراكش آسفي1263521خديجة أيت بريك418705040183

مراكش آسفي738709حليمة الفرخ419705040187

مراكش آسفي57039أمال الضفير420705040190

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 28الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1052305عبد اللطيف المسعودي421705040193

مراكش آسفي1052808حسناء أمجاط422705040198

مراكش آسفي59413عبد هللا بورهين423705040199

مراكش آسفي1581202عثمان معنكر424705040200

مراكش آسفي1044809عبد القادر أكرثام425705040201

مراكش آسفي1581123رشيد مدكور426705040202

مراكش آسفي1550551وداد هداجي427705040204

مراكش آسفي1267961وئام لمزوكن428705040205

مراكش آسفي64495خالد حسون429705040206

مراكش آسفي1117314بهيجة العزوزي430705040210

مراكش آسفي1234132غزالن أيت العربي431705040211

مراكش آسفي742137الحسن الدوودي432705040212

مراكش آسفي1053082عبد الخالق دحماني433705040213

مراكش آسفي740574عبد الوهاب لغبيرة434705040216

مراكش آسفي1400981همام سالوي435705040218

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 29الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1308323عبد اللطيف صابر436705040219

مراكش آسفي1551146سعاد العمري437705040221

مراكش آسفي1399832امحمد الفتال438705040223

مراكش آسفي740750محمد الخازيري439705040224

مراكش آسفي1580652ليلى المعين440705040225

مراكش آسفي1269030محمد أمغار441705040226

مراكش آسفي1122185عبد الجليل البريني442705040228

مراكش آسفي1122143رشيد خمري443705040230

مراكش آسفي1368074مريم اشكيكة444705040233

مراكش آسفي1239532رشيد الطباخ445705040234

مراكش آسفي57631أحمد زروال446705040237

مراكش آسفي1267253عثمان اهريمش447705040239

مراكش آسفي1122177نور الدين بوحجري448705040240

مراكش آسفي1049627حمزة مدرست449705040241

مراكش آسفي57381نعيمة العسري450705040242

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 30الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي63690خالد لطرش451705040243

مراكش آسفي55718حسن عسو452705040244

مراكش آسفي1550995الحسين وحمو453705040246

مراكش آسفي115056بشرى الخردالي454705040247

مراكش آسفي1367571الحبيب االدي455705040249

مراكش آسفي1305889آمال البدرة456705040254

مراكش آسفي1122175مرية جاعة457705040256

مراكش آسفي1580857حياة حيمود458705040257

مراكش آسفي1267060طارق حمادي459705040258

مراكش آسفي1549843آمال عوكاش460705040259

مراكش آسفي1269624فاطمة الزهراء السوسي461705040263

مراكش آسفي1399098ليلى أحبشان462705040264

مراكش آسفي1308638حليمة زيواني463705040265

مراكش آسفي1157876نزيهة حفاظ464705040266

مراكش آسفي740703احمد بوكطيب465705040270

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 31الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1548733زهيرة الهادي466705040272

مراكش آسفي1400091سهام التومي467705040276

مراكش آسفي240489عبد الرزاق إيبوعججن468705040277

مراكش آسفي1581525صالح سرار469705040278

مراكش آسفي1267584أيوب قمري470705040282

مراكش آسفي1550771عبد الرحيم لهمام471705040284

مراكش آسفي1579962عبد اللطيف بحار472705040286

مراكش آسفي1400039حميد المسبب473705040287

مراكش آسفي1234467فاطمة أسفسي474705040288

مراكش آسفي56762عبد الرحمان العباسي475705040289

مراكش آسفي1266997بشرى حجوبي476705040290

مراكش آسفي1122193حسن األمغاري477705040291

مراكش آسفي1122173سعيد الحواص478705040292

مراكش آسفي1400068غالم السباعي479705040293

مراكش آسفي1263375عبد اللطيف أفلكاي480705040294

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 32الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1549897عمار بهاوي481705040295

مراكش آسفي1155888أمال لهكال482705040296

مراكش آسفي59935كبير بريوي483705040300

مراكش آسفي63672السعدية أبو القاسم484705040302

مراكش آسفي1234880عتيقة بن داوود485705040303

مراكش آسفي1399836سهام الفيسي486705040305

مراكش آسفي1580323الحسين الدريوش487705040306

مراكش آسفي1235487نادية الشادلي488705040308

مراكش آسفي1550367نعيمة القداوي489705040309

مراكش آسفي1306053عائشة بنها490705040311

مراكش آسفي1550282الحسين الحو491705040313

مراكش آسفي1122237بهيجة اللواح492705040314

مراكش آسفي1549776توفيق عساوي493705040315

مراكش آسفي1180622عصام مسلم494705040317

مراكش آسفي1581401عالي قادش495705040320

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 33الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي64347عبد الكبير الفدادي496705040321

مراكش آسفي1549832عبد الكريم أندجار497705040325

مراكش آسفي1267759يوسف كبيلة498705040332

مراكش آسفي1549972لبنى بن زايدة499705040334

مراكش آسفي1549820عمر أمر500705040335

مراكش آسفي1399969أنوار المتوكيل501705040336

مراكش آسفي89837هشام بليق502705040338

مراكش آسفي1235102خديجة بوعفسا503705040339

مراكش آسفي1580228عبد الرحيم شهيد504705040340

مراكش آسفي1237111كريمة غراس505705040341

مراكش آسفي1550007فاطمة بوكزاج506705040342

مراكش آسفي1237882شرين خياطي507705040343

مراكش آسفي1401276عبد هللا مسعدة508705060001

مراكش آسفي1550866نور الدين مساوي509705070001

مراكش آسفي1580112بوشرى بوعلي510705070002

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 34الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1306426ادريس الشقم511705080001

مراكش آسفي1580234الحسن شكوك512705080002

مراكش آسفي1404516حميد بيهقي513705080003

مراكش آسفي1404662سميحة اليزيدي514707040004

مراكش آسفي1267217مراد احمدات515707040009

مراكش آسفي1047649حسن الكرعي516707040012

مراكش آسفي1047859رشيد ايت حمو517707040019

مراكش آسفي1549865نزهة عياش518707040020

مراكش آسفي1406265عبد الحي ايت بوزيان519707040023

مراكش آسفي1549768عائشة بوتول520707040024

مراكش آسفي1047641الحسين ياتين521707040026

مراكش آسفي1155049سومية الصائبي522707040027

مراكش آسفي739018عبد الهادي الشهباوي523707040028

مراكش آسفي1235397المصطفى بولاير524707040030

مراكش آسفي55973عبد الجبار صبران525707040033

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 35الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1550060أحمد البريرشي526707040036

مراكش آسفي288627الحسين سرستو527707040038

مراكش آسفي1154805يوسف حيداوي528707040040

مراكش آسفي1046974لحسن اوكحا529707040041

مراكش آسفي239913ليلة حبيبي احالن530707040043

مراكش آسفي1551072لطيفة صبري531707040045

مراكش آسفي1549707عبد الواحد سرستو532707040047

مراكش آسفي1269193بوشعيب راوي533707040050

مراكش آسفي1234236حليمة اكتف534707040054

مراكش آسفي1181412عبد الحميد تميم535707040055

مراكش آسفي1238479محمد مهادى536707040056

مراكش آسفي1154563عيسى فرحات537707040057

مراكش آسفي1174828نعيمة فنو538707040059

مراكش آسفي740456عبد الحق حضراوي539707040060

مراكش آسفي1048722عبد العالي كاف540707040064

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 36الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي91424عبد الجليل توريري541707040066

مراكش آسفي1120023ميلود يوليوز542707040067

مراكش آسفي1120034نجاة شحيتين543707040068

مراكش آسفي1154830صالح جكر544707040073

مراكش آسفي1154888عبد هللا كنار545707040074

مراكش آسفي1157818مريم الزنفاري546707040075

مراكش آسفي1549953بوشعيب بن المالح547707040076

مراكش آسفي1236069لطيفة البطاش548707040078

مراكش آسفي1267828وفاء االبرار549707040079

مراكش آسفي1368847عبد الرحيم زركاني550707040085

مراكش آسفي1120028محجوبة جبار551707040086

مراكش آسفي1235923مينة العيساوي552707040087

مراكش آسفي58446جمال كوسكوس553707040090

مراكش آسفي55625المصطفى ايت اعريبة554707040095

مراكش آسفي1046013رضوان فنيدي555707040096

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 37الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1174277يحيى بو لعوان556707040100

مراكش آسفي1173538عبد الرزاق شكوني557707040102

مراكش آسفي1179735يوسف تيتاوي558707040105

مراكش آسفي1048464رشيد اسحميدة559707040106

مراكش آسفي1049383رشيد ايزل560707040107

مراكش آسفي1235960حسناء العمري561707040108

مراكش آسفي1239493عبد الرحيم الصوفي562707040109

مراكش آسفي56695فائزة القفز563707040110

مراكش آسفي1368399هشام كرمون564707040113

مراكش آسفي1173764عبد اللطيف الهرام565707040114

مراكش آسفي1176269بدر الدين المقتدي566707040117

مراكش آسفي1263903محمد عريس567707040119

مراكش آسفي1155090يوسف الموفق568707040121

مراكش آسفي1048696توفيق خافق569707040124

مراكش آسفي1180764بشرى مانح570707040125

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 38الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1234779عبد هللا بلفقيه571707040127

مراكش آسفي1113864محمد بن طلحة572707040128

مراكش آسفي1178461الحسنية مويح573707040129

مراكش آسفي56083حسن بلقائد574707040130

مراكش آسفي1550204يوسف الباسط575707040131

مراكش آسفي1173181نبيل محمد اجناو576707040133

مراكش آسفي1236343احمد الحور577707040134

مراكش آسفي56408الحسن بنجي578707040136

مراكش آسفي1306236رضوان بوحزامة579707040140

مراكش آسفي91313عبد الغاني البوني580707040141

مراكش آسفي1174982عبد العزيز العيدي581707040142

مراكش آسفي740875احمد كتاري582707040145

مراكش آسفي56523عبد الكبير ساجد583707040146

مراكش آسفي1405720سعيد الزروالي584707040149

مراكش آسفي1238266هشام مديح585707040150

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 39الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1049341رشيد ساعد586707040151

مراكش آسفي1113614محمد الصياد587707040152

مراكش آسفي1180728صباح مروى588707040153

مراكش آسفي1267867بشرى لكريضة589707040154

مراكش آسفي1406485نزهة ابن الرايس590707040155

مراكش آسفي1114816محمد ولد سبعة رجال591707040156

مراكش آسفي1114637فريد سواس592707040157

مراكش آسفي1406063م سليمان الزاكي593707040159

مراكش آسفي1268027زكرياء لمتوبي594707040161

مراكش آسفي1046469عبد الرحمان درجي595707040162

مراكش آسفي1265194أحمد الشتاوي596707040163

مراكش آسفي1550312فاطيمة الخدادي597707040164

مراكش آسفي1401235عبد الفتاح عامر598707040165

مراكش آسفي1580707عبد الحق الطواهري599707040169

مراكش آسفي1308025خديجة نجوي600707040170

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 40الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1548996خديجة وموس601707040171

مراكش آسفي1368171محمد بكري602707040172

مراكش آسفي1580502مراد اإلدريسي603707040173

مراكش آسفي1177595مصطفى لقراري604707040174

مراكش آسفي1407035أمال كجديحي605707040175

مراكش آسفي1582304حسن سعدني606707040176

مراكش آسفي1178704لوبنة اومغار607707040178

مراكش آسفي1239670عبد هللا طيطيشي608707040185

مراكش آسفي1266317هشام عبد العزيز المفقي609707040186

مراكش آسفي865254خديجة الصويب610707040189

مراكش آسفي1368398سهام كنبور611707040190

مراكش آسفي1367033يوسف آيت لمقدم612707040191

مراكش آسفي1306617هيام العماري613707040196

مراكش آسفي1400345عبد الجليل جميل614707040197

مراكش آسفي288291جمال عماد الدين615707040200

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 41الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1308159عبد اإلله وقيدة616707040215

مراكش آسفي56009عبد الحفيظ بلخالي617707040218

مراكش آسفي1368118محمد باعبو618707040231

مراكش آسفي1580309سناء الدفوف619707040232

مراكش آسفي1269208العربي رضواني620707080001

مراكش آسفي1267802لعرج كريمة621708040002

مراكش آسفي1265436الضريبنة ابتسام622708040003

مراكش آسفي746394لخليفي ربيعة623708040005

مراكش آسفي1153639حكيمة الحسني624708040006

مراكش آسفي1264881حنان بوخالد625708040018

مراكش آسفي1305605حنان عهدي626708040019

مراكش آسفي1114692جايت ليلى627708040033

مراكش آسفي1308034نعمان امال628708040037

مراكش آسفي1307868نسرين مدكوري629708040045

مراكش آسفي1306335نعيمة بوسيفي630708040047

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 42الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي734914رضوان الكوحالني631708040059

مراكش آسفي1551149سوكراني عبدالهادي632708040067

مراكش آسفي63168مينة بلعطار633708040076

مراكش آسفي56991سميرة الخيضر634708040077

مراكش آسفي745591إلهام البرودي635708040079

مراكش آسفي742092زرقتي مريم636708040080

مراكش آسفي58745الباثول الحمار637708040089

مراكش آسفي59536المصطفى البوعناني638708040093

مراكش آسفي57662فاطمة فيضي639708040097

مراكش آسفي63326حنان الشباني640708040098

مراكش آسفي59416رشيد بونوارة641708040102

مراكش آسفي89823معلومي مصطفى642708040103

مراكش آسفي740633الخضير كريش643708040106

مراكش آسفي63430الديماوي أحمد644708040109

مراكش آسفي63630لطيفة جموري645708040113

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 43الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي64447شمالل هشام646708040116

مراكش آسفي57313سرحان الهام647708040117

مراكش آسفي57272رجاء باهني648708040119

مراكش آسفي64480الدريكي رشيد649708040122

مراكش آسفي734952السحيمي حليمة650708040123

مراكش آسفي744297رشيدة اجمالي651708040126

مراكش آسفي1047795بوطيب زكية652708040127

مراكش آسفي63200الشيخ امال653708040128

مراكش آسفي63339خديجة ميتي654708040133

مراكش آسفي57639ازريويل كمال655708040135

مراكش آسفي57387عادل العطاري656708040138

مراكش آسفي59447كريمة محبوب657708040139

مراكش آسفي57785الصبيحي المصطفى658708040141

مراكش آسفي1048798هشام لغزيلي659708040142

مراكش آسفي64409عبد هللا سليمي660708040143

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 44الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1053001لوبنى الودني661708040144

مراكش آسفي63054فاطمة فيكري662708040145

مراكش آسفي57648سحابة الحسين663708040146

مراكش آسفي57774الغربي عتيقة664708040148

مراكش آسفي56870ربيعة القاسم665708040150

مراكش آسفي64628الركراكي  لحريشي666708040153

مراكش آسفي1046375لحمني محمد667708040154

مراكش آسفي57543خديجة رخلة668708040156

مراكش آسفي1052303الكريني مينة669708040157

مراكش آسفي64323عبد الرحيم الصديق670708040158

مراكش آسفي1052204حنزاز نجيب671708040162

مراكش آسفي57305أمينة قيتة672708040163

مراكش آسفي63171فاتحة محبوب673708040164

مراكش آسفي57293كريمة جمكاري674708040167

مراكش آسفي57843نصيف محمد675708040170

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 45الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي56577منى الهالل676708040171

مراكش آسفي56331هند أبو مارية677708040172

مراكش آسفي64414تيساوي عبد العزيز678708040174

مراكش آسفي57958رشيدة فالح679708040177

مراكش آسفي57540بوشرة بنزعزاع680708040179

مراكش آسفي1047435خديجة حمادة681708040184

مراكش آسفي63096فتيحة ازهر682708040185

مراكش آسفي63679مليكة الطيشي683708040186

مراكش آسفي63887البارودي نادية684708040187

مراكش آسفي57618نجاة رزاق685708040188

مراكش آسفي91563الشتوي الحوزي686708040190

مراكش آسفي92545كدم مينة687708040192

مراكش آسفي1052281محمد كلوي688708040195

مراكش آسفي63684خلفي لطيفة689708040199

مراكش آسفي1044193بشرى غرناطي690708040200

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 46الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي91542أبو فريد هشام691708040201

مراكش آسفي63264السالك مديحة692708040203

مراكش آسفي89692عبد الكبير الغضفي693708040206

مراكش آسفي1120696عادل بوجمل694708040264

مراكش آسفي1120715مريم كروم695708040268

مراكش آسفي1044458سميرة النيل696708040284

مراكش آسفي1120812فتيحة سجاد697708040331

مراكش آسفي1120823وداد شونة698708040335

مراكش آسفي1179263كمال لبتوفي699708040341

مراكش آسفي1179624عادل الركيزي700708040347

مراكش آسفي1266664فاطمة الزوريري701708040348

مراكش آسفي1156007إدريس التوكدة702708040356

مراكش آسفي1174494لبنى الفيرو703708040358

مراكش آسفي1235003كلثوم بنسيف704708040367

مراكش آسفي1368619ماجدة لعميري705708040374

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 47الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1173664العسال سهام706708040385

مراكش آسفي1180898لمياء الزريكة707708040397

مراكش آسفي1236633أسماء الموحسني708708040412

مراكش آسفي1235464بيهي صباح709708040415

مراكش آسفي1266345سميرة المفضل710708040416

مراكش آسفي1264555فاطمة بنصادق711708040417

مراكش آسفي1236943مريم فضيل712708040419

مراكش آسفي1237030حنان فزمي713708040422

مراكش آسفي1235371عائشة بوصميطي714708040423

مراكش آسفي1263863نعيمة اواري715708040424

مراكش آسفي1238584منصيت مليكة716708040431

مراكش آسفي1239253خديجة صابر717708040433

مراكش آسفي1266654محمد الزياني718708040434

مراكش آسفي1237496حسناء ابوكارن719708040435

مراكش آسفي1234476سمية العسراني720708040436

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 48الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1267939كمال لمليح721708040440

مراكش آسفي1238221الفاضلة لطفي722708040442

مراكش آسفي1263942انوار ياسر723708040448

مراكش آسفي1265850لطيفة الفياللي724708040453

مراكش آسفي1266935لبنى حضار725708040457

مراكش آسفي1305526ابو الدهاب رجاء726708040459

مراكش آسفي1267336كريم اكرايدي727708040465

مراكش آسفي1307645لعناية بشرى728708040467

مراكش آسفي1367506نادية الحريزي729708040470

مراكش آسفي1306258سامية بوجنيح730708040471

مراكش آسفي1308311الروامشي سهام731708040472

مراكش آسفي1400195صفاء هاشمي732708040473

مراكش آسفي1305905سعاد بحاري733708040474

مراكش آسفي1308561منى ودواشي734708040476

مراكش آسفي1305580عزالدين أفلو735708040477

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 49الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1399670عماد الشوقي736708040481

مراكش آسفي1581228فاطمة الزهراء المستف737708040482

مراكش آسفي1400885خديجة ارويس738708040483

مراكش آسفي1548742حدية بشرى739708040484

مراكش آسفي1407605فتيحة زمزاوي740708040485

مراكش آسفي1548752احسان وللدي741708040486

مراكش آسفي1549622نادية بوشوك742708040487

مراكش آسفي1548730حنان الضعيف743708040489

مراكش آسفي1266311مليكة الميلودي744708040490

مراكش آسفي978526نعيمة تغجيشت745708040491

مراكش آسفي1579990محسن بروك746708040492

مراكش آسفي1580270رجاء اشقر747708040493

مراكش آسفي1581056فتيحة لكليخي748708040494

مراكش آسفي60933التاري عبد الكبير749708040575

مراكش آسفي1307785عبدالجليل مبرور750708040576

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 50الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1399637مريم الشبيبة751708040579

مراكش آسفي1263565ايت مالك سناء752708040582

مراكش آسفي1052374الواضحة سعاف753708040592

مراكش آسفي1156117كوثر السايسي754708040594

مراكش آسفي1239251زينب الصابر755708040596

مراكش آسفي1367794حنان امساعد756708040605

مراكش آسفي1548838مريد بهيجة757708040609

مراكش آسفي57526رشيدة الدروي758708040632

مراكش آسفي89293عبد الجواد الحمودي759708080002

مراكش آسفي1120747سميرة ادريسي باشا760708080003

مراكش آسفي1400007عصام العالمة761708080005

مراكش آسفي1236079رشيد البوعزاوي762709040016

مراكش آسفي1049467سعيد بن رزوق763709040017

مراكش آسفي1307400رضوان هجيلة764709040033

مراكش آسفي1267575كلوي ربيع765709040037

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 51الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

مراكش آسفي1367547القاريعي رضوان766709040078

مراكش آسفي1404695الهسكوري امنة767709040102

مراكش آسفي1236174الكبوري محمد768709040104

مراكش آسفي1264671نجاة بنيات769709040107

مراكش آسفي1400335زينب جالل770709040108

مراكش آسفي63357فكري السعدية771709040124

مراكش آسفي1399230ميمونة انوار772709040129

مراكش آسفي1367287نجاة بوغالم773709040131

مراكش آسفي1549091بوعبيد الخطاب774709040141

مراكش آسفي1049447عبد الصادق اعريبة775709040142

مراكش آسفي1367697جهاد الطويل776709040145

كلميم واد نون216550احمد بوكيا10301040027

كلميم واد نون1306057خالد بن حمدي20301040031

كلميم واد نون1264385يونس بنعبد هللا30301040032

كلميم واد نون1404425خديجتو اكدير40301040038

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 52الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

كلميم واد نون1407423اكرام وحمو50301040040

كلميم واد نون1406204سمية عابد60301040041

كلميم واد نون1406383مديحة بداز70301040043

كلميم واد نون380132احمد معتصم80301040045

كلميم واد نون270652محمد سروفي90301040053

كلميم واد نون91240ابراهيم كبولي100301040054

كلميم واد نون63865ملكة العبدالوي110301040057

كلميم واد نون54769عبد اللطيف باكري120301040058

كلميم واد نون1045113نور الدين بالهي130301040059

كلميم واد نون1044228عبد النعيم إدصالح140301040060

كلميم واد نون1045239أمبارك الصحراوي150301040061

كلميم واد نون1044191محمد فصكي160301040062

كلميم واد نون1115991فطيمة بوكريم170301040064

كلميم واد نون1044895رشيد يابى180301040065

كلميم واد نون1045300محمد بن خيزو190301040066

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 53الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

كلميم واد نون1177819عالي راكيدي200301040069

كلميم واد نون1121118أحمد أضرضور210301040070

كلميم واد نون1175123محمد اوتيل220301040071

كلميم واد نون1156609لحسن جلول230301040072

كلميم واد نون1173410رشيد بشايت240301040077

كلميم واد نون1176197الخضير ميمي250301040079

كلميم واد نون1121149مليكة بوهينكر260301040081

كلميم واد نون1156687هشام المريزق270301040083

كلميم واد نون1235184الحسان بوفوس280301040084

كلميم واد نون1156689مبارك أتالغ290301040085

كلميم واد نون1156693مباركة جوطان300301040086

كلميم واد نون1174580سعيد الحوزي310301040087

كلميم واد نون1173176ابراهيم عجاج320301040088

كلميم واد نون1173446عبد الرزاق احموديه330301040089

كلميم واد نون1173468محمد باحرتي340301040090

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 54الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

كلميم واد نون1156718ابراهيم صديق350301040094

كلميم واد نون1239546البشير تاغولت انمير360301040096

كلميم واد نون1235166رشيد بودي370301040097

كلميم واد نون1238363علي مرسين380301040098

كلميم واد نون1266568رضوان الصاحبي390301040100

كلميم واد نون1238864اسماعيل ابال400301040165

كلميم واد نون1238946عبد هللا أكوبي410301040167

كلميم واد نون1116425لعروصي بوبري420301040171

كلميم واد نون1264035يونس أزكاغ430301040174

كلميم واد نون1263460لطيفة العيساوي440301040175

كلميم واد نون1267861عمار لغريد450301040176

كلميم واد نون55061حاميد ايت بركا460301040180

كلميم واد نون1158640مبارك الزكراوي470301040184

كلميم واد نون1268040محمد لهالل480301040187

كلميم واد نون1401646منة الخير بكريش490301040188

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 55الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

كلميم واد نون1367702مبارك الزهري500301040191

كلميم واد نون1269066مبارك اوتشرفت510301040193

كلميم واد نون1401024سمية طليبي520301040198

كلميم واد نون54746المصطفى القرقوبي530301080001

كلميم واد نون270532علي الباز540301080002

كلميم واد نون1580690سليمان  الصبار550301080003

كلميم واد نون1367450البيضا   حمادي560302040031

كلميم واد نون1367436العيوض مصطفى570302040033

كلميم واد نون1234682محمد بموح580302040047

كلميم واد نون1175359الذهبي عمر590302040048

كلميم واد نون1173811المباركي  رشيد600302040051

كلميم واد نون1264054عائشة بعيز610302040064

كلميم واد نون1265832محمد الفرس620302040065

كلميم واد نون1265498سعاد العماري630302040068

كلميم واد نون57766ابراهيم   اوبريك640302040072

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 56الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

كلميم واد نون1157187خديجة بكا650302040082

كلميم واد نون1157192حميد مصري660302040084

كلميم واد نون1173842ابراهيم اعراب670302040088

كلميم واد نون1404807مبيريكة  إبا680302040105

كلميم واد نون1175902علي  أزكاك690302040142

كلميم واد نون1233988أكوش سعيد700302040151

كلميم واد نون1235782نجاة دهيوير710302040155

كلميم واد نون1268567عالي موساوي720302040160

كلميم واد نون1306563الحسين الدوان730302040162

كلميم واد نون1264083زهرة باشينا740302040167

كلميم واد نون1307885جميلة مرزوق750302040169

كلميم واد نون1306558الدحماني حورية760302040170

كلميم واد نون1307602رضوان خياطي770302040173

كلميم واد نون1404813ابراهيم اجري780302040174

كلميم واد نون1368827 حفيضة  زين790302040175

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 57الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

كلميم واد نون1367310بوتكوجات العربي800302040176

كلميم واد نون1399511  كلثومة بوفوس810302040177

كلميم واد نون64537محمد البيض820302040180

كلميم واد نون57765ابراهيم لكراتي830302040181

كلميم واد نون57664محمد كرضي840302040184

كلميم واد نون1401497اهرور يوسف850302040192

كلميم واد نون1549080عبد هللا ادبريك860302060001

كلميم واد نون1266732عبد الرحمان فريسي870302080003

كلميم واد نون56364صديق ابراهيم880303080001

كلميم واد نون698362معمور محمد890303080002

كلميم واد نون1269575محمد اسليوت900303080003

كلميم واد نون1267442غزالن جواهر910304040009

كلميم واد نون1268089حسن لغافي920304040012

كلميم واد نون1307749بوجمعة لمريس930304040026

كلميم واد نون1580738نصير فارس940304080003

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 58الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1266208خديجة  اللبيب11110040024

فاس مكناس1399352مريم بلغيتي علوي21110040038

فاس مكناس1180721كوثر مراكشي بنعزوز31110040052

فاس مكناس1401933مريم الهندي41110040053

فاس مكناس1399435نوال بنيس51110040055

فاس مكناس1368294عبد الرشيد شكري61110040063

فاس مكناس1049651 عبد الحميد الادريسي71110040068

فاس مكناس1265625أناس العندليب81110040076

فاس مكناس1237854وسيلة خنق91110040078

فاس مكناس1367829سهام نضري101110040202

فاس مكناس1048253محمد بنمحجوب111110040205

فاس مكناس1239146رجاء اربيجي121110040211

فاس مكناس59460الحسين البوعادلي العرفاوي131110040219

فاس مكناس1114067رجاء الوليدي141110040220

فاس مكناس1263954سامية أتاسي151110040221

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 59الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1267090اسحاق الحناوي161110040225

فاس مكناس1239710هشام وهبي171110040227

فاس مكناس1233937وداد أدرقاوي181110040232

فاس مكناس1265786خديجة البورقادي191110040245

فاس مكناس1268718ابتسام النتاشي201110040247

فاس مكناس1263813نزهة العمراني الزريفي211110040249

فاس مكناس1154118جالل دكان221110040255

فاس مكناس54737فتيحة المهور231110040256

فاس مكناس1123090حنان بوطالب241110040262

فاس مكناس1236320محمد الهراز251110040264

فاس مكناس239091عبد المالك غرباوي261110040270

فاس مكناس1113996مرية مشكور271110040271

فاس مكناس737633عائشة بن رحال281110040274

فاس مكناس1052961حرية الشايب291110040276

فاس مكناس1306260فاطمة الزهراء بوقربة301110040280

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 60الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1114065منية دينار311110040281

فاس مكناس1263667ابتسام العلوي المدغري321110040283

فاس مكناس1175845أمينة الحمدوني331110040284

فاس مكناس1049280ادريس القسمي341110040285

فاس مكناس288205محمد وبغوس351110040287

فاس مكناس1118852بهيجة الهراز361110040296

فاس مكناس1119618كنزة رشوق371110040298

فاس مكناس1173699نجية النمينج381110040302

فاس مكناس1548384شادية الجوني391110040308

فاس مكناس1234827رضا بن عاشور401110040309

فاس مكناس288990محمد وردي411110040311

فاس مكناس746145عبد البار عبد الكريمي421110040315

فاس مكناس237528عبد اللطيف مسرور431110040328

فاس مكناس91628محمد العماري441110040329

فاس مكناس1305466فدوى اعوالي451110040340

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 61الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1267841نبيل لشكر461110040348

فاس مكناس1399521نادية بوحسوس471110040350

فاس مكناس1174257الفة بنجلون481110040357

فاس مكناس1114187حسناء مرابط برنوصي491110040364

فاس مكناس1179286بوشرى لفضيلي501110040382

فاس مكناس1153750سعاد المرادي511110040383

فاس مكناس1234499سمير اعطية521110040395

فاس مكناس1173443جواد ايت بوحدو531110060001

فاس مكناس1307450سارة ادريسي يزامي541111040020

فاس مكناس1406726نهال العمراني551111040021

فاس مكناس1368668فكرية لحام561111040030

فاس مكناس1173586نجاة شاكر571111040033

فاس مكناس1308325بشرى صباني581111040034

فاس مكناس1399210هناء عمور591111040035

فاس مكناس1114473لطيفة عيشاوي601111040040

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 62الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1306213ابراهيم بوفارس611111040044

فاس مكناس60617الحسين زروق621111040045

فاس مكناس1268881هدى وزاني تهامي631111040046

فاس مكناس1154133لبنى بنحمو641111040051

فاس مكناس1266949إلهام حضري651111040053

فاس مكناس1401690فضيلة مصباح661111040057

فاس مكناس1048888خالد الراجح671111040059

فاس مكناس1306156بوشرى باللي681111040060

فاس مكناس1306760حسناء الغزال691111040061

فاس مكناس1234803كوثر بلمليح مسيكة701111040062

فاس مكناس1154389رشيد الويدادي711111040063

فاس مكناس1173017عبد العلي البوكيلي المخوخي721111040066

فاس مكناس1549475مريم جيم731111040068

فاس مكناس63305علي سحساح741111040081

فاس مكناس1234647خديجة باهي751111040082

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 63الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1237130سلوى كناوي761111040083

فاس مكناس1581521رجاء السلماني771111040088

فاس مكناس1267314مريم إدريسي علمي781111040093

فاس مكناس1406945اسماعيل النظيف791111040095

فاس مكناس1306658عبد النبي العزيزي801111040096

فاس مكناس1154433بوشرة صباني811111040097

فاس مكناس1119295مريم عالم821111040100

فاس مكناس1181369أمال طاهري831111040103

فاس مكناس1264143زكرياء بعيد841111040104

فاس مكناس1266628محمد التاقي851111040105

فاس مكناس1234472فردوس عصمامة861111040107

فاس مكناس1368212أسماء بن ابراهيم871111040109

فاس مكناس1119140أمال التروفي881111040114

فاس مكناس1238263هند مدان891111040136

فاس مكناس1306237غزالن بوحزامة901112040018

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 64الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1307132كريمة  الزناتي911112040073

فاس مكناس1307935حسني مؤتمير921112040127

فاس مكناس175373أحمد الغاري931112080002

فاس مكناس1114303السهلي الجلوبي941112080003

فاس مكناس206413ادريس الواتي951112080004

فاس مكناس1179894هشام   اجضاض961113040034

فاس مكناس1154378عبد المنعم  سليماني971113040046

فاس مكناس1178813نبيل   الصديق981113040055

فاس مكناس1305678محمد  أجاج991113040057

فاس مكناس1269865محمد   يوسفي1001113040067

فاس مكناس1270048عبدالعزيز  الزياني1011113040068

فاس مكناس1265589عبدالرحيم  العالوي1021113040076

فاس مكناس1268141جواد  مداني1031113040112

فاس مكناس1306500فتيحة  دردور1041113040141

فاس مكناس1119672محمد   إيزالن1051113040172

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 65الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1049807عبد الرحيم  التهامي1061113040173

فاس مكناس1306752هشام الكانة1071113060001

فاس مكناس1407508علي  السباعي1081113080001

فاس مكناس1044601عادل اونضير1091114040124

فاس مكناس1049356خالد الدهبي1101114040128

فاس مكناس1113605نعيمة  الوضار1111114040132

فاس مكناس1114296فطيمة الوالي1121114040133

فاس مكناس1114435هناء الدراز1131114040140

فاس مكناس1114467عبدالسالم الفاضلي1141114040141

فاس مكناس1114512ليلى احديود1151114040144

فاس مكناس1114529مليكة العموسي1161114040146

فاس مكناس1118771العزيزة العملي1171114040151

فاس مكناس1119752رشيدة شهيب1181114040152

فاس مكناس1119698أسماء حالمي1191114040153

فاس مكناس1119699رشيد أهمار1201114040154

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 66الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1119737لطيفة ضمار1211114040156

فاس مكناس1119848فضيلة جواد1221114040158

فاس مكناس1154430حسنة قويدر1231114040161

فاس مكناس1154447محمد الدراز1241114040162

فاس مكناس1154478ربيع اإلسماعيلي1251114040163

فاس مكناس1155504رشيدة داودي1261114040164

فاس مكناس1158569زينب صدقي1271114040167

فاس مكناس1175554غزالن المبروك1281114040169

فاس مكناس1175923فايزة بن حساين1291114040171

فاس مكناس1179496هشام مسيكي1301114040172

فاس مكناس1181018أسية يزيدي1311114040175

فاس مكناس1181399فوزية الطالب1321114040176

فاس مكناس1182289مونية طبيعي1331114040177

فاس مكناس1233904حسن أشهبون1341114040178

فاس مكناس1235276سعاد بوكيلي1351114040180

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 67الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1237037نبيل فالحي1361114040183

فاس مكناس1238705 سهام نجمي1371114040185

فاس مكناس1264265لبنى بدري1381114040188

فاس مكناس1264349فاطمة بلكاس1391114040189

فاس مكناس1265516محمد العبدي1401114040191

فاس مكناس1265550 اسماء العكيلى1411114040192

فاس مكناس1265909الصديق الكوازي1421114040193

فاس مكناس1266181سهام الخمليشي1431114040194

فاس مكناس1267499وصال جليلي1441114040197

فاس مكناس1268831فاطمة وعلي1451114040200

فاس مكناس1269135محمد الراضي1461114040201

فاس مكناس1269904حياة زايد1471114040203

فاس مكناس1270028نوال زوبير1481114040204

فاس مكناس1305964مريم البقالي1491114040205

فاس مكناس1306095صباح بن الصديق العلوي1501114040206

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 68الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1306901فاطمة الكيحل1511114040207

فاس مكناس1307025بديعة الوضار1521114040208

فاس مكناس1307175نادية فضالوي1531114040209

فاس مكناس1307213ليلى كردمتي1541114040210

فاس مكناس1307730لمياء لمراني1551114040211

فاس مكناس1307837نورة مراغ1561114040212

فاس مكناس1307916مريم ميسوم1571114040213

فاس مكناس1367183رشيدة شنيار1581114040214

فاس مكناس1368415ويئام هيشار1591114040215

فاس مكناس1400334بوشرى الجايمي1601114040216

فاس مكناس1401376محمد دفع1611114040219

فاس مكناس1405932عبد الصماد فيسكيل1621114040226

فاس مكناس1406657مريم الشجاع1631114040228

فاس مكناس1407167مريم خدام هللا1641114040229

فاس مكناس1549348حنان الناجي1651114040231

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 69الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1550314محمد الخطري1661114040232

فاس مكناس1550543نزهة كزولي1671114040233

فاس مكناس1550817فتيحة الوكيلي1681114040234

فاس مكناس1585309عبد السالم جبران1691114040242

فاس مكناس1118924ابتسام صماد1701114040310

فاس مكناس1122953الحو داودي1711114040312

فاس مكناس1175898فاطمة الزهراء عصماما1721114040314

فاس مكناس1307298فاطمة حاجيوي1731114040325

فاس مكناس1368377فاطمة الزهراء غزالي1741114040328

فاس مكناس1399466مريم براحو1751114040329

فاس مكناس1580383مريم العمراوي1761114040334

فاس مكناس1582273فوزية أطرح1771114040336

فاس مكناس60314رشيد ادريسي1781115040004

فاس مكناس1264078خالد بابكي1791115040030

فاس مكناس1235894لطيفة العبودي1801115040035

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 70الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس742082زوهير الجاللي1811115040056

فاس مكناس56174ميمون جبار1821115040061

فاس مكناس60165لحسن بايجو1831115040069

فاس مكناس1306136يوسف بن احمد العلوي,م1841115040075

فاس مكناس1305576عتيقة افركنيس1851115040077

فاس مكناس1306170مصطفى بوعلي1861115040079

فاس مكناس1307511حنان جياللي1871115040081

فاس مكناس1154552حنان الراقي1881115040087

فاس مكناس1236334حكيمة الهواري1891115040089

فاس مكناس1180922سميحة زحيمي1901115040097

فاس مكناس1049157عبد هللا السريجة1911115040101

فاس مكناس1158769منير وبجة1921115040102

فاس مكناس1046560محمد العمراني1931115040106

فاس مكناس1175865نادية امغار1941115040107

فاس مكناس1307731العمراوي رشيدة1951115040110

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 71الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1159008حنان سليتي1961115040114

فاس مكناس60619عقيل زيواني1971115040115

فاس مكناس1581857عبد الحق بينوص1981115040118

فاس مكناس1269570نعيمة سليماني1991115040119

فاس مكناس1239866حليمة زيزون2001115040125

فاس مكناس1159021احمد بوكمزكيدة2011115040126

فاس مكناس1114158حياة غراري2021115040127

فاس مكناس1179426المصطفى مخى2031115040133

فاس مكناس1154534جمال فسيحي2041115040144

فاس مكناس1236678المصطفى الوافي2051115040151

فاس مكناس698635محمد الحنصر2061115080001

فاس مكناس1580413هشام البقال2071116040006

فاس مكناس1268265مرزاق جمال2081116040021

فاس مكناس1305967بلشقر حنان2091116040026

فاس مكناس1580179ليلى بونويرة2101116040027

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 72الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1406338مليكة ارقطي2111116040070

فاس مكناس1549711كتابي عبد الرزاق2121116040071

فاس مكناس63595بلقاسم وحيد2131116040073

فاس مكناس1367084امحودر محمد2141116040084

فاس مكناس1368643نادية   لحرش2151116040090

فاس مكناس60606عبد العزيز الناوي2161116040098

فاس مكناس1269254الرفاعي فريد2171116040107

فاس مكناس1550748بولعلى كسكوس2181116040115

فاس مكناس1585343لطيفة صبار2191116040116

فاس مكناس59395العبيد احمد2201116040122

فاس مكناس1406772فوزية الحمزاوي2211116040126

فاس مكناس1549019فاطمة المالك2221116040133

فاس مكناس1053029محمد نعمان2231116040134

فاس مكناس1399761خالد العكلي2241116040161

فاس مكناس56945عبد هللا بوكديرة2251116040179

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 73الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1581963البوكيلي فاطمة2261116040188

فاس مكناس1585292هنتاتي حفيض2271116040204

فاس مكناس1270021ماجدلين زهري2281116040207

فاس مكناس1400978سفون محمد2291116040215

فاس مكناس1267040عزيز حمدون2301116040218

فاس مكناس1047319يوسف معاشي2311116040219

فاس مكناس1234218عبد الرحمان أخصاص2321116040224

فاس مكناس1406560مليكة بولفيعة2331116040228

فاس مكناس1581501حكيمة سالكة2341116040236

فاس مكناس1581826محمد بليط2351116040242

فاس مكناس1158618عبد السالم إديل2361116040246

فاس مكناس1306273سلوى بولغالغ2371116040258

فاس مكناس1401857خديجة قاريط2381116040263

فاس مكناس1239535موراد تابركانت2391116040264

فاس مكناس1265651حنان العسري2401116040271

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 74الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1406369مجيد ازرقان2411116040272

فاس مكناس1581009محمد اكويرس2421116040284

فاس مكناس1263398نعيمة أغزاز2431116040286

فاس مكناس749652وفاء السرغيني2441116040287

فاس مكناس1158594لطيفة النار2451116040289

فاس مكناس64312بوبكر ادهليس2461116040291

فاس مكناس1266158الخالدي حسنة2471116040302

فاس مكناس1267918عبد الرحيم الخلوفي2481116040315

فاس مكناس1046876صديق داني2491116040319

فاس مكناس1048664شالغمي محمد2501116040326

فاس مكناس57976اجباري عمار2511116040328

فاس مكناس1267994لطيفة ليوبي2521116040329

فاس مكناس1269902حورية  زهرار2531116040330

فاس مكناس1233964عبد القادر أفقير2541116040339

فاس مكناس1404853حسام قطاط2551116040340

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 75الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1237908قميش سناء2561116040341

فاس مكناس1308554التوزاني وفاء2571116040342

فاس مكناس1308602امينة الزرهوني2581116040349

فاس مكناس1235717يوسف الضعيف2591116040353

فاس مكناس1582065عادل الناظير2601116040368

فاس مكناس1237408عزيز حياني ذهبي2611116040370

فاس مكناس1582287عبدالعالي رحو2621116040371

فاس مكناس1181416طميس سعيدة2631116040372

فاس مكناس1406863سكينة األعرج2641116040374

فاس مكناس1406511بوبرية زكية2651116040378

فاس مكناس1238380ليلى مسبالي2661116040379

فاس مكناس1123527عبد الحق لهديلي2671116040380

فاس مكناس1052949أحمد الشواي2681116040399

فاس مكناس1052751بنموسى بشرى2691116040408

فاس مكناس1308427زوبيدة صكل2701116040412

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 76الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1399407منية بندريس2711116040413

فاس مكناس1549042دنيا عثماني2721116040415

فاس مكناس1266042محمد الحيولي2731116040416

فاس مكناس1236690حنان  الوردي2741116040417

فاس مكناس1585354مرية الحافظ2751116040423

فاس مكناس1550852عمار مطيش2761116040443

فاس مكناس1585151عبد المنعم بلة2771116040445

فاس مكناس1585207ادريس السالمي2781116040449

فاس مكناس1123590لبنى بوردية2791116040455

فاس مكناس1178304خليل خرخاش2801116040458

فاس مكناس1237892خبيزة الغالية2811116040459

فاس مكناس1266978حجبي حنان2821116040460

فاس مكناس1239288إيمان صفو2831116040462

فاس مكناس1237352حود هناء2841116040466

فاس مكناس1550917مصطفى أسطيط2851116040477

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 77الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1179872لوبنة هايب2861116040483

فاس مكناس1368648منية لقرع2871116040487

فاس مكناس1237989سناء اللبي2881116040493

فاس مكناس1306559لمياء الدخساني2891116040494

فاس مكناس1407480خالد الروسي2901116040496

فاس مكناس1265785جواد البوراحي2911116060001

فاس مكناس241185أسرار نورالدين2921116080001

فاس مكناس288483بن قشيقش علي2931116080003

فاس مكناس288180خيف مصطفى2941116080004

فاس مكناس1306851هشام الجبوري2951116080005

فاس مكناس288587الحسن الخلوفي2961116080007

فاس مكناس1269943نجات زازور2971117040002

فاس مكناس1236909عبدالرزاق الزعيم2981117040009

فاس مكناس1178581حياة نكي2991117040012

فاس مكناس1265946ادريس الحفياني3001117040027

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 78الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1305478فاضمة أبعقيل3011117040035

فاس مكناس1400337حبيبة جليلي ادريسي3021117040068

فاس مكناس1400601سكينة المدغري3031117040070

فاس مكناس1582138جعـــفر نعيمة3041117040076

فاس مكناس1400128فراح إيمان3051117040083

فاس مكناس1263664علوي اسماعيلي م هاشم3061117040097

فاس مكناس1122885انور المرتجي3071117040104

فاس مكناس1044847عبد الرحيم بنبوعزارة3081117040110

فاس مكناس1400261حفصة حسان3091117040111

فاس مكناس57294صالح الدين نويقص3101117040116

فاس مكناس1549489رشيد صفاء3111117040117

فاس مكناس1235231عزيز السعدي3121117040119

فاس مكناس1305830عاصمي خالد3131117040125

فاس مكناس1114479لغريسي لحسن3141117040126

فاس مكناس1234705برناطي سهام3151117040128

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 79الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1114388مريم ناصري3161117040131

فاس مكناس1263401اغروض جميلة3171117040132

فاس مكناس1308169نورة أولعربي3181117040136

فاس مكناس1239872هشام زواكي3191117040142

فاس مكناس64381عبد الصمد األزهاري3201117040143

فاس مكناس1307139هند الزواكي3211117040148

فاس مكناس383489شنوفي محمد3221117040154

فاس مكناس55716بوجمعة بنصناع3231117040156

فاس مكناس60823أهرو أجعوط3241117040158

فاس مكناس1154408نزار الدكالي3251117040160

فاس مكناس60604مجورو عبدالوهاب3261117040163

فاس مكناس1306291حنان بومراح3271117040165

فاس مكناس1154347بشرى عاميرون3281117040173

فاس مكناس1234196سميرة أجغيد3291117040176

فاس مكناس1307184نسرين الفرحان3301117040179

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 80الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس91550موحى أومنشار3311117040182

فاس مكناس1173751علي الرفاعي3321117040183

فاس مكناس1154463يوسف لبحيح3331117040191

فاس مكناس1114503خالد عروص3341117040192

فاس مكناس1175882مريم امرنيس3351117040193

فاس مكناس91796يوسف الواردي3361117040197

فاس مكناس1180840سنى سناء3371117040207

فاس مكناس1119747نجية هنون3381117040208

فاس مكناس240363لهبوب ادريس3391117040209

فاس مكناس1180738عمر مرغدي3401117040213

فاس مكناس1307216محمد الغباري3411117040215

فاس مكناس1269123فاطمة رشيدي3421117040219

فاس مكناس58198عمرمجودي3431117040220

فاس مكناس1268073رشيد اللويزي3441117040221

فاس مكناس1180017محمد وكراني3451117040222

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 81الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1179595علي غوشي3461117040223

فاس مكناس91169نور الدين شلو3471117040225

فاس مكناس338104الجياللي حدى3481117080002

فاس مكناس205501عزيز اشديك3491117080003

فاس مكناس1368552قزة كوثر3501118040004

فاس مكناس1407578الطويل بوشتى3511118040008

فاس مكناس1579877محمد أندلوسي3521118040009

فاس مكناس1306609العلوي حسني انس3531118040013

فاس مكناس1550365الوزاني الطيبي فتيحة3541118040014

فاس مكناس1549242بشرى خالدي3551118040016

فاس مكناس56597السرغيني الهادفي3561118040019

فاس مكناس1045474جواد فتحي3571118040020

فاس مكناس1233840فاطمة الزهراء ابنعضيم3581118040024

فاس مكناس1178814مريم صدوقي3591118040025

فاس مكناس1268593موزون  منير3601118040026

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 82الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1238114نور الدين لمرابط3611118040027

فاس مكناس1308373محمد سالمي3621118040028

فاس مكناس1368119أسية البعاوي3631118040029

فاس مكناس1400391قرمادة نصر هللا3641118040035

فاس مكناس1407484الصبان فاطمة الزهراء3651118040037

فاس مكناس1582053االدريسي الملولي نبيلة3661118040042

فاس مكناس1582390سناء البقالي3671118040044

فاس مكناس1266662الزكاري حكيمة3681118040045

فاس مكناس1550489فتيحة معزوزي3691118040046

فاس مكناس1155339زروقي سميرة3701118040051

فاس مكناس1237106حنان غار3711118040052

فاس مكناس1399105عينوش ايمان3721118040053

فاس مكناس746334مصطفى حاج مزار3731118040056

فاس مكناس1154085محمد اليعكوبي3741118040057

فاس مكناس1119249سمية لعشاش3751118040063

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 83الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس91258هشام البخاري الطالب3761118040068

فاس مكناس1307636سلوى العبودي3771118040105

فاس مكناس1307600محمد الخميمر3781118040106

فاس مكناس1367690فدوى السليماني3791118040111

فاس مكناس1399714الدمناتي عبد الحي3801118040118

فاس مكناس1264666نعيمة بجيوي3811118040137

فاس مكناس1264334نعيمة بالحاج3821118040162

فاس مكناس1368170أحالم بشيري3831118040176

فاس مكناس1399584فاطمة الزهراء بوصوف3841118040202

فاس مكناس1268396مزيان سمية3851118040222

فاس مكناس1180771محمد المالولي3861118040269

فاس مكناس1400983سالسي عادل3871118040270

فاس مكناس89739عبدالرفيع بنسليمان3881118040271

فاس مكناس1306565محمد الدراوي3891118040282

فاس مكناس1550273الحسني فاطمة3901118040284

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 84الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1581936يسير البراهمي3911118040285

فاس مكناس1306989معاد المومني3921118040286

فاس مكناس1581422الرايسي فاطمة الزهراء3931118040289

فاس مكناس1580684فاطمة الراس3941118040302

فاس مكناس1582237محمد النميش3951118040303

فاس مكناس1551041رحال محمد3961118040312

فاس مكناس1307114مليكة الصوافي3971118040319

فاس مكناس1581892سعيد بوزيد3981118040329

فاس مكناس1307058مريمة النجاح3991118040337

فاس مكناس1548791الهوى عبد الرزاق4001118040350

فاس مكناس1367258عاديل بويخرفين4011118040351

فاس مكناس1114141عبد الحكيم البنتيري4021118040359

فاس مكناس1237832سهام خالدي4031118040368

فاس مكناس1238703نجيب يوسف4041118040400

فاس مكناس1265170يوسف الشاوي4051118040427

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 85الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1306768عاطف الجوزي4061118040487

فاس مكناس1401106كريمة مصلح4071118040494

فاس مكناس1267638فدوى الكساب4081118040496

فاس مكناس1239034سعاد عثمان4091118040500

فاس مكناس1367757مبروكي وفاء4101118040509

فاس مكناس1269824يونس اطريشا4111118040515

فاس مكناس1308326فطومة صباني4121118040517

فاس مكناس1585100الحداد عبدالسالم4131118040518

فاس مكناس1582035اليعكوبي الحسن4141118040534

فاس مكناس1307388وفاء هجري4151118040536

فاس مكناس1119414أحمد بقالي4161118040543

فاس مكناس1154231عبدالفتاح دحيمن4171118040555

فاس مكناس1306427امحمد الشلخ4181118040583

فاس مكناس1154235احمد طواهري4191118040597

فاس مكناس1548927الهام الشوكي4201118040617

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 86الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

فاس مكناس1116738الحسن بحنيني4211118040625

فاس مكناس1306893الخطروني خالد4221118040627

فاس مكناس1264552خديجة بن رحو4231118040630

فاس مكناس1264865بوجبهة عبد الرحيم4241118040657

فاس مكناس1401409محمد   بلخضير4251118080003

فاس مكناس1119379محمد الدغمي4261118080005

فاس مكناس177197عمرو بن حمو4271118080006

فاس مكناس1119790روشدي الهمس4281118080007

فاس مكناس698577عبدهللا الهرزة4291118080008

طنجة تطوان الحسيمة1399555نزهة بمهو11201040049

طنجة تطوان الحسيمة1176241لبنى الخنوس21201040055

طنجة تطوان الحسيمة213957محمدالزبيري31201040098

طنجة تطوان الحسيمة173719بوجمعة الشاط41201040103

طنجة تطوان الحسيمة1585144رضوان بطوتي51201040139

طنجة تطوان الحسيمة1551003طارق أوالد بن هانو61201040158

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 87الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1121756لطيفة درجاج71201040179

طنجة تطوان الحسيمة1121761رشيدة الروسي81201040183

طنجة تطوان الحسيمة1121773محمد محورك91201040188

طنجة تطوان الحسيمة1267815وئام العزيفي101201040198

طنجة تطوان الحسيمة1234372عبد الصمد أمطور111201040202

طنجة تطوان الحسيمة1235980عثمان العروسي121201040210

طنجة تطوان الحسيمة1233938هاجر ادغير131201040211

طنجة تطوان الحسيمة1233939رجاء أدغير141201040212

طنجة تطوان الحسيمة1307267سناء الحداد151201040213

طنجة تطوان الحسيمة1265323عدنان الذهبي161201040217

طنجة تطوان الحسيمة1269374حسناء الصيد171201040218

طنجة تطوان الحسيمة1267546زينب قدوران181201040220

طنجة تطوان الحسيمة1306578مريم العبدي191201040222

طنجة تطوان الحسيمة1549040حنان القاسمي201201040248

طنجة تطوان الحسيمة1178230فاطمة الزهراء قصاص211201040265

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 88الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة55708عبد الحي عدالي221201040266

طنجة تطوان الحسيمة1264514إكرام بن ميمون231201040267

طنجة تطوان الحسيمة1581432نور الدين الرامي241201040270

طنجة تطوان الحسيمة1550056ابراهيم امغود251201040271

طنجة تطوان الحسيمة64546نور الدين الدرقاوي261201040278

طنجة تطوان الحسيمة1582011نادية المجيدي271201040281

طنجة تطوان الحسيمة1368872محمد التخشي281201040284

طنجة تطوان الحسيمة1579829حسناء أخريف291201040285

طنجة تطوان الحسيمة1550893امحمد محوت301201040286

طنجة تطوان الحسيمة1367637أسماء الوفراسي311201040290

طنجة تطوان الحسيمة1550130احسان الدوييب321201040291

طنجة تطوان الحسيمة1399569رشيدة بركالب331201040293

طنجة تطوان الحسيمة1173133إلهام المرزق341201040295

طنجة تطوان الحسيمة1177532هشام لهو351201040297

طنجة تطوان الحسيمة1367236منعم الفتاحي361201040298

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 89الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1580474ليلى الحجيوي371201040300

طنجة تطوان الحسيمة1368590رضوان خليفات381201040308

طنجة تطوان الحسيمة1581662فوزية الزيتوني391201040311

طنجة تطوان الحسيمة1404562زينب بوشارب401201040315

طنجة تطوان الحسيمة1305744ابتسام أمعيش411201040317

طنجة تطوان الحسيمة1047708رضوان بنقرو421201040323

طنجة تطوان الحسيمة1367138حفصاء أيوبي431201040328

طنجة تطوان الحسيمة1404573محمد البوكاري441201040329

طنجة تطوان الحسيمة1581583سهيلة الطنطاني451201040334

طنجة تطوان الحسيمة749521سعيد سلطاني461201040339

طنجة تطوان الحسيمة1116785هناء احرادة471201040343

طنجة تطوان الحسيمة1550301يوسف الخداري481201040346

طنجة تطوان الحسيمة91904محمد شاكر العمراني491201040349

طنجة تطوان الحسيمة89343عبد العالي البقالي501201080001

طنجة تطوان الحسيمة659385محمد الشكريوي511201080003

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 90الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة238357محمد اجبار521201080007

طنجة تطوان الحسيمة749315سعيد الونطوطي531201080008

طنجة تطوان الحسيمة1307472بشرى عيسو541202040003

طنجة تطوان الحسيمة1580033نجالء بنحمد551202040004

طنجة تطوان الحسيمة1367487عواطف الحجاجي561202040011

طنجة تطوان الحسيمة1267689سعاد خطابري571202040014

طنجة تطوان الحسيمة1177459سهام الخبياز581202040025

طنجة تطوان الحسيمة58113احمد الصروخ591202040026

طنجة تطوان الحسيمة1406346بشرى عسى601202040032

طنجة تطوان الحسيمة58784رشيد الرحوتي611202040034

طنجة تطوان الحسيمة1264160محمد البقالي القاسمي621202040038

طنجة تطوان الحسيمة1368042لبنى اعبابو631202040048

طنجة تطوان الحسيمة1399199ياسين امكروت641202040063

طنجة تطوان الحسيمة863588فاطمة اكال651202040064

طنجة تطوان الحسيمة1399236عادل أوالد علي واحمد661202040065

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 91الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1399183فاطمة عاللي671202040069

طنجة تطوان الحسيمة1400558زهيرة مفراد681202040098

طنجة تطوان الحسيمة55891قاسم الوهابي691202040116

طنجة تطوان الحسيمة91512جمال الشويطر701202040122

طنجة تطوان الحسيمة1307746خديجة الكتوي711203040001

طنجة تطوان الحسيمة1047018حفيظ الحساني721203040002

طنجة تطوان الحسيمة1550961نجاة عوكاشة731203040022

طنجة تطوان الحسيمة749433جواد الموساوي741203040026

طنجة تطوان الحسيمة1406810مجدة الخنشوفي751203040037

طنجة تطوان الحسيمة746936رشيدة لحلو761203040057

طنجة تطوان الحسيمة1306801أيمان الحناش771203040077

طنجة تطوان الحسيمة1155755منية كليل781203040097

طنجة تطوان الحسيمة1580046رضوان بنموسى791203040101

طنجة تطوان الحسيمة1307915ياسين المليح801203040102

طنجة تطوان الحسيمة60755محمد أزلماط811203040103

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 92الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1579970زينب بحوق821203040104

طنجة تطوان الحسيمة56548فاطمة الحكماوي831203040108

طنجة تطوان الحسيمة55821عبد السالم بحاج841203040110

طنجة تطوان الحسيمة1305743هند الوات851203040111

طنجة تطوان الحسيمة1580000سهيلة البكدوري الطراف861203040114

طنجة تطوان الحسيمة1581586وفاء طرشي871203040118

طنجة تطوان الحسيمة1368085بديعة أدوماز881203040123

طنجة تطوان الحسيمة1116517نجاة السوسي النعيمي891203040126

طنجة تطوان الحسيمة1264297سناء بلعربي901203040133

طنجة تطوان الحسيمة1367152لبنى عزوزي911203040134

طنجة تطوان الحسيمة1267205علي حمدي921203040135

طنجة تطوان الحسيمة63555عبد هللا بولبان931203040136

طنجة تطوان الحسيمة1367431جهان العسعاسي941203040139

طنجة تطوان الحسيمة1269183سعيدة الرقراقي951203040154

طنجة تطوان الحسيمة1116518رجاء الهراج961203040164

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 93الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1180180فاطمة الزهراء يخلف971203040168

طنجة تطوان الحسيمة1237705وديان جدار981203040169

طنجة تطوان الحسيمة211237عبد العزيز خليفة991203040177

طنجة تطوان الحسيمة1582002محمد القبيل1001203040184

طنجة تطوان الحسيمة746879مريم يطفتي1011203040188

طنجة تطوان الحسيمة1173391توبة بوعصيد1021203040223

طنجة تطوان الحسيمة1307804نعيمة ماكوري1031203040237

طنجة تطوان الحسيمة57067نزيهة اكدي1041203040275

طنجة تطوان الحسيمة54722مريم الشاهدي1051203040281

طنجة تطوان الحسيمة1401518هاجر الغناي1061203040284

طنجة تطوان الحسيمة1400418حنان خليد1071203040286

طنجة تطوان الحسيمة1269222فدوى الرغيوي1081203040295

طنجة تطوان الحسيمة1399725سناء الدخيشي1091203040296

طنجة تطوان الحسيمة1367807فاطمة الزهراء مومني1101203040299

طنجة تطوان الحسيمة1306736بشرى الفرون1111203040300

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 94الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1585242حسناء الخمليشي1121203040310

طنجة تطوان الحسيمة1368293ايمان الشقاف1131203040311

طنجة تطوان الحسيمة1580489هاجر الحاتمي1141203040314

طنجة تطوان الحسيمة1308541نادية الطويل1151203040318

طنجة تطوان الحسيمة1263966خالد العثماني الصقلي1161203040326

طنجة تطوان الحسيمة1405524سناء وهاس1171203040327

طنجة تطوان الحسيمة1580083ايمان بنسعيد1181203040328

طنجة تطوان الحسيمة1585133رشيد أزغين1191203040329

طنجة تطوان الحسيمة1400640احسان المعلم الغزيري1201203040339

طنجة تطوان الحسيمة63300أسماء وثيق1211203040340

طنجة تطوان الحسيمة1116546سعيد الحسوني1221203040341

طنجة تطوان الحسيمة1121616فاطمة غمران1231203040346

طنجة تطوان الحسيمة56201رقية عبيد1241203040347

طنجة تطوان الحسيمة58509سعيد البرماكي1251203040357

طنجة تطوان الحسيمة56555ادريس عتيقي1261203040359

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 95الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1550625ابراهيم حرمة1271203040361

طنجة تطوان الحسيمة1263172فتيحة عجوج1281203040366

طنجة تطوان الحسيمة1585154عبد الغني بنحمو1291203040369

طنجة تطوان الحسيمة1551045عبد الحميد الغماز1301203040370

طنجة تطوان الحسيمة1266617المصطفى السني1311203040375

طنجة تطوان الحسيمة1581694محمد أعراص1321203040377

طنجة تطوان الحسيمة1308473هشام الطاهري علوي1331203040381

طنجة تطوان الحسيمة1238094رحال لمعيزي1341203040382

طنجة تطوان الحسيمة1368610فطيمة المرابط1351203040383

طنجة تطوان الحسيمة1307330سناء هاني1361203040384

طنجة تطوان الحسيمة1263256محمد عابدي1371203040385

طنجة تطوان الحسيمة1580068فاطمة بنحمو1381203040386

طنجة تطوان الحسيمة1116628بشرى السلواني1391203040391

طنجة تطوان الحسيمة738694بشرى بخات1401203040396

طنجة تطوان الحسيمة1579869لمياء عمراوي1411203040400

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 96الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1047698خالد الفيل1421203040404

طنجة تطوان الحسيمة1580641يوسف الخنوسي البويدريني1431203040406

طنجة تطوان الحسيمة1307183حورية فركاني1441203040407

طنجة تطوان الحسيمة1173820سعاد المودن1451203040409

طنجة تطوان الحسيمة64143كريم لبيض1461203040411

طنجة تطوان الحسيمة1266290عبد الواحد الملقي1471203040412

طنجة تطوان الحسيمة1367015نوار ايت الفاللي1481203040416

طنجة تطوان الحسيمة1173778محمد المنصوري1491203040419

طنجة تطوان الحسيمة1580852نورة حيحي1501203040421

طنجة تطوان الحسيمة1269157هناء الرحيمي1511203040423

طنجة تطوان الحسيمة1237370سمية هرماش1521203040424

طنجة تطوان الحسيمة1400538نبيلة لوقع1531203040425

طنجة تطوان الحسيمة1399597خديجة بولعيش المحمدي1541203040426

طنجة تطوان الحسيمة1116717محمد العنصري1551204040017

طنجة تطوان الحسيمة1116721رشيد بنحمزة1561204040018

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 97الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1121685نادية األوسمي1571204040020

طنجة تطوان الحسيمة1237084وسيمة كنبور1581204040024

طنجة تطوان الحسيمة1263990جمال أيرير1591204040026

طنجة تطوان الحسيمة1265842سميرة الفضيلي1601204040028

طنجة تطوان الحسيمة1367692سمية الصوفي1611204040029

طنجة تطوان الحسيمة1368854وفاء بنحدايدة1621204040031

طنجة تطوان الحسيمة1400690يوسف نادر1631204040034

طنجة تطوان الحسيمة1400804هناء الورياشي1641204040035

طنجة تطوان الحسيمة1405690لطيفة بنيعيش1651204040036

طنجة تطوان الحسيمة1551056سناء الريفي1661204040039

طنجة تطوان الحسيمة1581960العياشي البقالي1671204040041

طنجة تطوان الحسيمة1582331إلهام اسرورو1681204040043

طنجة تطوان الحسيمة1585255غزالن المساوي1691204040044

طنجة تطوان الحسيمة1549207عبد العظيم قالش1701204040049

طنجة تطوان الحسيمة1368456لبنى الحبابي1711204040050

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 98الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة270028عبد العزيز ملول1721204080001

طنجة تطوان الحسيمة1582211لطيفة مارس1731204080003

طنجة تطوان الحسيمة1581156أسماء مرواني1741204080004

طنجة تطوان الحسيمة1267382فتيحة إيزيد1751205040001

طنجة تطوان الحسيمة1175448هدى البربوشي1761205040003

طنجة تطوان الحسيمة1581424رجاء بندحمان1771205040006

طنجة تطوان الحسيمة1264674محمد اباللط1781205040007

طنجة تطوان الحسيمة1235780هشام الدغوغي1791205040013

طنجة تطوان الحسيمة1580332خديجة الضاوي1801205040017

طنجة تطوان الحسيمة1238542عبدالرحيم مودن1811205040021

طنجة تطوان الحسيمة1176452هندة كرناط1821205040035

طنجة تطوان الحسيمة739038عبدالغاني زكاغ1831205040036

طنجة تطوان الحسيمة1269509كريمة السلواني1841205040038

طنجة تطوان الحسيمة1264487سارة بنقاسم1851205040041

طنجة تطوان الحسيمة1238024مراد الغريب1861205040049

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 99الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1265718فاطمة البقالي القصيري1871205040055

طنجة تطوان الحسيمة1239917عبدالعزيز الزيارية1881205040067

طنجة تطوان الحسيمة1580099محمد بروحو1891205040078

طنجة تطوان الحسيمة1121799محمد الشارف1901205040097

طنجة تطوان الحسيمة1400009آسية العرصي1911205040109

طنجة تطوان الحسيمة1267141فؤاد الحراق1921205040114

طنجة تطوان الحسيمة1269384رشيد السعيدي1931205040130

طنجة تطوان الحسيمة1399997فاطمة الزهراء اليسيني1941205040133

طنجة تطوان الحسيمة1307107عفاف السندي1951205040166

طنجة تطوان الحسيمة1264007لطيفة الزباخ1961205040167

طنجة تطوان الحسيمة1399306أسية بجو1971205040177

طنجة تطوان الحسيمة1181008نوال زوهري1981205040215

طنجة تطوان الحسيمة1399911وفاء الكفايتي1991205040217

طنجة تطوان الحسيمة1549072مليكة بيكفاين2001205040226

طنجة تطوان الحسيمة1047912منير لبويشى2011205040227

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 100الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة734883عبدالواحد الحناش2021205040239

طنجة تطوان الحسيمة56072السعيد الحراق2031205040241

طنجة تطوان الحسيمة1367553يوسف الخال2041205040252

طنجة تطوان الحسيمة1116848نجية ساخي2051205040258

طنجة تطوان الحسيمة1115322أحمد هاشمي2061205040267

طنجة تطوان الحسيمة1269980فاطمة الزياني2071205040268

طنجة تطوان الحسيمة1401845كوثر صفصافي2081205040271

طنجة تطوان الحسيمة1549705عبداللطيف المتوي2091205040276

طنجة تطوان الحسيمة1239438يوسف الصروخ2101205040278

طنجة تطوان الحسيمة1120565عبداللطيف السلفاتي2111205040289

طنجة تطوان الحسيمة57813السعيد فارس2121205040290

طنجة تطوان الحسيمة1236684ابتهال الوهبي2131205040291

طنجة تطوان الحسيمة1115416أمال كارتي2141205040293

طنجة تطوان الحسيمة1180181إحسان يخلف2151205040304

طنجة تطوان الحسيمة1179939سناء جعطيط2161205040324

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 101الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1306021مصطفى بنعبيد2171205040325

طنجة تطوان الحسيمة1550251أحمد الهدروجي2181205040341

طنجة تطوان الحسيمة58407عبدالحي البوطي2191205040343

طنجة تطوان الحسيمة1116864فاضل أخريف2201205040345

طنجة تطوان الحسيمة1308513عمر طريق2211205040360

طنجة تطوان الحسيمة1399632هند الشرقي2221205040362

طنجة تطوان الحسيمة1307316سهام حمكور2231205040363

طنجة تطوان الحسيمة1267385حنان جعفر2241205040371

طنجة تطوان الحسيمة1122921موالي اسماعيل طهير2251205040380

طنجة تطوان الحسيمة56554عبدالسالم اخوادر2261205040381

طنجة تطوان الحسيمة745274سعيد لكحل2271205070001

طنجة تطوان الحسيمة1116862عاطف العمراني2281205070002

طنجة تطوان الحسيمة1399999عبد المولى اليونسي2291205080001

طنجة تطوان الحسيمة1266097عزيز القابلي2301205080002

طنجة تطوان الحسيمة1121852الياس الحبوسي2311205080003

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 102الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1234672عبد المجيد البقالي2321205080004

طنجة تطوان الحسيمة1174192بن تحايكت سعيدة2331206040026

طنجة تطوان الحسيمة1404656القرياني محمد2341206040059

طنجة تطوان الحسيمة1367950مصطفى الرحموني2351206040101

طنجة تطوان الحسيمة1549681اعراب  أسماء2361206040105

طنجة تطوان الحسيمة1400855رضوان رداحي2371206040113

طنجة تطوان الحسيمة1406625شريفة الشاهيد2381206040122

طنجة تطوان الحسيمة1581654محمد عصام الزياني2391206040133

طنجة تطوان الحسيمة1549344امين بطاهير2401206040134

طنجة تطوان الحسيمة1407541اسامة سوفاري2411206040136

طنجة تطوان الحسيمة1307541إلهام كانون2421206040150

طنجة تطوان الحسيمة1400953اسامة الصرصري2431206040152

طنجة تطوان الحسيمة1267854عبد الحميد لغبيسي2441206040173

طنجة تطوان الحسيمة1269250مديحة  رضى  هللا2451206040174

طنجة تطوان الحسيمة1400569مجد المجيدي2461206040194

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 103الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1406710نور الدين الحجوجي2471206040203

طنجة تطوان الحسيمة1263659حسنة عالمي2481206040205

طنجة تطوان الحسيمة1581215مجاهد طارق2491206040206

طنجة تطوان الحسيمة1549039أمل امنينو2501206040224

طنجة تطوان الحسيمة1580987فؤاد خيران2511206040241

طنجة تطوان الحسيمة1306072ايمان بن خجو2521206040250

طنجة تطوان الحسيمة1549164أمال طنجي2531206080001

طنجة تطوان الحسيمة1407536رشيد اسالسي2541206080002

طنجة تطوان الحسيمة1367863هشام نقر2551206080003

طنجة تطوان الحسيمة1048195مصطفى التلغزي2561206080004

طنجة تطوان الحسيمة288994محمد اقشار2571206080005

طنجة تطوان الحسيمة1404684أشرف الكلعي2581206080007

طنجة تطوان الحسيمة1406968رشيد السرجي2591206080008

طنجة تطوان الحسيمة63258محمد الزاليحي2601207040013

طنجة تطوان الحسيمة1266487عبد اللطيف النجار2611207040027

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 104الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1263336ماجدة أكودير2621207040029

طنجة تطوان الحسيمة745625عبد السالم البراهمي2631207040035

طنجة تطوان الحسيمة89193محمد عاقل2641207040046

طنجة تطوان الحسيمة1235372مريم بوسعدان2651207040135

طنجة تطوان الحسيمة1581061محمد لمان2661207040158

طنجة تطوان الحسيمة1180183أسماء يعالوي2671207040177

طنجة تطوان الحسيمة59322محمد الحجري2681207040179

طنجة تطوان الحسيمة1580538حنان المشماشي2691207040219

طنجة تطوان الحسيمة698641محمد الشايب2701207080001

طنجة تطوان الحسيمة1548487عبد الواحد ساسيوي2711207080002

طنجة تطوان الحسيمة55671عبد العالي علمي2721207080004

طنجة تطوان الحسيمة1581980سميرة الحنكاري2731208040003

طنجة تطوان الحسيمة1234979محمد بنعمر2741208040020

طنجة تطوان الحسيمة1117547لؤلؤة تدمري2751208040071

طنجة تطوان الحسيمة1053032أمينة منصوري2761208040072

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 105الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1267182مروان هداجي2771208040080

طنجة تطوان الحسيمة1173370نضال بوكعبية2781208040087

طنجة تطوان الحسيمة1405680علي بن أحمد2791208040116

طنجة تطوان الحسيمة1158503فريد أفريقش2801208040127

طنجة تطوان الحسيمة1407111نجوى امعليتن2811208040141

طنجة تطوان الحسيمة1550308عاطف الخمليشي2821208040142

طنجة تطوان الحسيمة1581060عبد المجيد اللوش2831208040244

طنجة تطوان الحسيمة1158487نورة هادئ2841208040255

طنجة تطوان الحسيمة1119884محمد السربوت2851208040265

طنجة تطوان الحسيمة288638أحمد الخيدر2861208040268

طنجة تطوان الحسيمة1368026بهية سفليوي2871208040272

طنجة تطوان الحسيمة1367867منار عماري2881208040273

طنجة تطوان الحسيمة1236222حياة الحدوشي2891208040274

طنجة تطوان الحسيمة1580235أحالم الشقراني2901208040283

طنجة تطوان الحسيمة1236456وردة الخطابي2911208040284

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 106الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1551062سعدية أعبدي2921208040287

طنجة تطوان الحسيمة746181مصطفى إبراهيمي2931208040302

طنجة تطوان الحسيمة1154189سهام جميل2941208040305

طنجة تطوان الحسيمة1158451أحمد اليشيوي2951208040309

طنجة تطوان الحسيمة1158429امحند الريفي2961208040312

طنجة تطوان الحسيمة1406613ابتسام البزويقي2971208040321

طنجة تطوان الحسيمة1173023علية ابن الحرمة2981208040332

طنجة تطوان الحسيمة1176143لطيفة العمراني2991208040337

طنجة تطوان الحسيمة1236277محمد الحنكاري3001208040338

طنجة تطوان الحسيمة1236646شهيدة المساوي3011208040339

طنجة تطوان الحسيمة1264820سميرة بوكزير3021208040340

طنجة تطوان الحسيمة1265725سميرة البلوطي3031208040343

طنجة تطوان الحسيمة1235432هدى بوزيان3041208040345

طنجة تطوان الحسيمة1307131حنان الزكي3051208040347

طنجة تطوان الحسيمة1308392شدى السرغيني لكليلي3061208040351

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 107الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

طنجة تطوان الحسيمة1047857سعيد بن أحمد3071208040355

طنجة تطوان الحسيمة213952احمد مكري3081208080001

طنجة تطوان الحسيمة5767محمد العسري3091208080002

طنجة تطوان الحسيمة57444يسير طواش3101208080003

طنجة تطوان الحسيمة1122714عزيز قرقاش3111208080004

سوس ماسة1368202نعيمة بن عالل10401040018

سوس ماسة1263279وئام أبودريس20401040050

سوس ماسة1404329عزيز وثيق30401040097

سوس ماسة1156499عبد هللا أيت همو40401040110

سوس ماسة1239620رقية توفيق50401040122

سوس ماسة1234588نعيمة ازوغ60401040126

سوس ماسة1235307عبد الرحمان بولسان70401040159

سوس ماسة1234307الحسن امركوش80401040169

سوس ماسة1236376غزالن الجباري90401040171

سوس ماسة1263192أعراب أعطار100401040182

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 108الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1308098فاطمة ورا110401040202

سوس ماسة1156872نعيمة السبكي120401040240

سوس ماسة1179166يوسف همو130401040246

سوس ماسة1237246ميلود حاجب140401040247

سوس ماسة1179945عائشة جابر150401040253

سوس ماسة1238933خديجة أوجدي160401040260

سوس ماسة1237506عبد هللا ادعلي170401040261

سوس ماسة1268498رشيدة مهلي180401040267

سوس ماسة1268996أحمد الكوض190401040269

سوس ماسة1308505حنانة توبيه200401040273

سوس ماسة1400637حسن ميران210401040280

سوس ماسة745588محمد بن بال220401040282

سوس ماسة1157078فاطمة الزهراء السكال230401040289

سوس ماسة1237966لطيفة العروصي240401040293

سوس ماسة64176ابراهيم جعفري250401040302

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 109الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1121451ليلى ادهبان260401040303

سوس ماسة1305513اسماء أبدار270401040309

سوس ماسة1157496ربيعة اصندو280401040315

سوس ماسة1263725سعيدة المهوطي290401040316

سوس ماسة1044434ثوريا نبوب300401040320

سوس ماسة1551019ابراهيم اتوكا310401040323

سوس ماسة1400305عبد الواحد يشو320401040338

سوس ماسة1113591رجاء سيكي330401040346

سوس ماسة1269746علي تاسري340401040349

سوس ماسة1180090محمد قصطال350401040353

سوس ماسة1052287المختار الحمري360401040355

سوس ماسة1122830رشيد بلعسري370401040358

سوس ماسة1308097النور وارزامن380401040362

سوس ماسة63296حليمة باسالم390401040364

سوس ماسة1156519مينة عريف400401040366

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 110الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1156505سعدية امزيل410401040369

سوس ماسة64034نادية بولحفة420401040370

سوس ماسة1236359حنان االيكاسي430401040372

سوس ماسة1237680مصطفى جميخ440401040379

سوس ماسة740804ابراهيم أطرطا450401080002

سوس ماسة1116106أحمد بن سعيد460402040001

سوس ماسة1156550لبنى منان470402040012

سوس ماسة1234337عفاف اعميمي480402040013

سوس ماسة1263516مينة ايت بلحوس490402040017

سوس ماسة1550758جمال لبيب500402040021

سوس ماسة1172988لالنجية بوشفيرة510402040033

سوس ماسة1173919حفيظة أمعي520402040040

سوس ماسة1155227لطيفة عبد اللوي530402040044

سوس ماسة1306392رشيد شاكير540402040045

سوس ماسة1401037نزهة تزاريني550402040049

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 111الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1121413محمد حزيم560402040055

سوس ماسة1265189فاطمة شارا570402040057

سوس ماسة1399294عبد الرحمان بكرو580402040058

سوس ماسة1047450حطابو جميلة590402040062

سوس ماسة1052933الكندي نجاة600402040066

سوس ماسة1237964نجاة العرج610402040074

سوس ماسة1264654حنان بيريش620402040076

سوس ماسة1307776هدى معضور630402040089

سوس ماسة1121272كريمة أوباقاس640402040091

سوس ماسة1305932نعيمة بركات650402040093

سوس ماسة744478الفهيم أحمد660402040096

سوس ماسة1264501الحسن بن الحسين670402040097

سوس ماسة1306931لطيفة المجاطي680402040098

سوس ماسة1172833مينة  أعبي690402040112

سوس ماسة56464العمري نعيمة700402040120

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 112الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1305614حياة احنينة710402040130

سوس ماسة1235815عبدهللا  الدريوش720402040167

سوس ماسة1263922جهاد اصراري730402040183

سوس ماسة1585375حنان واحبان740402040187

سوس ماسة1268238ابراهيم منصوري750402040188

سوس ماسة1307992زعمة مرابط760402040194

سوس ماسة746384ليلى العسري770402040229

سوس ماسة1270020فتيحة زهير780402040235

سوس ماسة1179818الورد عائشة790402040266

سوس ماسة1268689إلهـام النـو800402040268

سوس ماسة1268898أبال رشيدة810403040004

سوس ماسة1269141فاطمة رضوان820403040005

سوس ماسة1308496الطلبي محمد830403040013

سوس ماسة1180564سعاد الناظفي840403040024

سوس ماسة1268952سلوى اوحمودو850403040026

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 113الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة58681ابراهيم تونينان860403040029

سوس ماسة1052386احمد السرغيني870403040036

سوس ماسة749562عبد هللا بوريوص880403040071

سوس ماسة1044451أبوالميراث الحسن890403040072

سوس ماسة1121023سمير كنطاوي900403040073

سوس ماسة1173373عبد هللا بوكار910403040075

سوس ماسة1121052إبراهيم معطال920403040077

سوس ماسة1173018الحسين بن مبارك930403040079

سوس ماسة1172962بوداك وفاء940403040080

سوس ماسة1265889العربي الغيثي950403040081

سوس ماسة1266541عزالدين الرشيدي960403040083

سوس ماسة1174593رشيد الصديقي970403040085

سوس ماسة1269515السماللي عمار980403040088

سوس ماسة1237164كندوري نجاة990403040089

سوس ماسة1235143ليلى بوشاوير1000403040090

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 114الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1267023حمام خالد1010403040094

سوس ماسة1265560رشيد العيسوك1020403040097

سوس ماسة1266153غزالن الخالدي1030403040098

سوس ماسة1306662عبد الحكيم البشراوي1040403040102

سوس ماسة1305457امين عضيم1050403040103

سوس ماسة1305778ادريس انشكار1060403040105

سوس ماسة1307366رشيد حسون1070403040106

سوس ماسة1368509اسامة الجبروني1080403040107

سوس ماسة1399406رشيد بندريويش1090403040120

سوس ماسة1400651نوال معتصم1100403040121

سوس ماسة1579954حفيظ باعزي1110403040127

سوس ماسة1178767صابر هشام1120403040129

سوس ماسة1269068أتيكا   البشير1130403040131

سوس ماسة1265319محمد دحان1140403040134

سوس ماسة1550132ضويو جامع1150403040186

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 115الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1156791فاطمة أبنار1160403040197

سوس ماسة1234850فؤاد بناوي1170403040231

سوس ماسة1175028الحسن أسكور1180403040243

سوس ماسة1236323مجيد الهاللي1190403040248

سوس ماسة1175169جمال بوهرود1200403040252

سوس ماسة1236514المحفوظ أمرهللا1210403040253

سوس ماسة1235668احمد شرورو1220403040257

سوس ماسة1180068مبارك براتك1230403040262

سوس ماسة1173221عبد الرحيم عيادي1240403040264

سوس ماسة1177863نعيمة كوسكار1250403040266

سوس ماسة1238967عثمان الحاج1260403040267

سوس ماسة1238621حسن متوكل1270403040269

سوس ماسة1235519فطيمة شاكر1280403040271

سوس ماسة1235169هشام بودير1290403040273

سوس ماسة1238690عمر نايت صالح1300403040275

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 116الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1265297مصطفى شكري1310403040277

سوس ماسة1268657مصطفى نايت عيسي1320403040279

سوس ماسة1236631عمارالمودن1330403040280

سوس ماسة1307624ملود قدسي1340403040281

سوس ماسة1305584أكشار رشيد1350403040283

سوس ماسة1237510نعيمة إدبها1360403040284

سوس ماسة1236803سهام الرامي1370403040287

سوس ماسة1269494أحمد صغير1380403040288

سوس ماسة1238500حفيظة مكاوي1390403040290

سوس ماسة1235820رشيد دريوش1400403040291

سوس ماسة1239600عبد الباسط الطالبي1410403040292

سوس ماسة1266361رشيد المرابط1420403040295

سوس ماسة1268846عبد هللا وارغني1430403040299

سوس ماسة1264380عبد اللطيف بلقاضي1440403040301

سوس ماسة1306243رشيد بهوش1450403040303

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 117الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1266032عبد اللطيف الهرد1460403040304

سوس ماسة1267845عمر لشكر1470403040306

سوس ماسة1269828عبد اللطيف وهاني1480403040308

سوس ماسة1264165رشيد بكار1490403040309

سوس ماسة1268606خديجة مسالك1500403040310

سوس ماسة1263604عبد الرحيم أجضور1510403040311

سوس ماسة1239619فاطمة توفيق1520403040312

سوس ماسة1265945حفيظة الحافظي1530403040313

سوس ماسة1266081عمر الجسمي1540403040315

سوس ماسة1307419هزوا فاطمة1550403040317

سوس ماسة1265065عبد الرحيم بوالزيت1560403040319

سوس ماسة1308461محمد ستاي1570403040320

سوس ماسة1267260سعيد حولت1580403040321

سوس ماسة1307432نفيسة ايبوركي1590403040324

سوس ماسة1268268محمد مرزوك1600403040325

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 118الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1550407النشيط سعيد1610403040327

سوس ماسة1305664ايت الرزوان ابراهيم1620403040328

سوس ماسة1305643فتيحة أيت حم1630403040329

سوس ماسة1266057أسماء االدريسي1640403040330

سوس ماسة1368662محمد لهرميس1650403040331

سوس ماسة1307499عبد العالي جدير1660403040333

سوس ماسة1307509محمد حدير1670403040334

سوس ماسة1305789عوكاش عمر1680403040335

سوس ماسة1266053الحديفي محمد1690403040338

سوس ماسة1307791الحسين مادي1700403040339

سوس ماسة1306215الحسين بوكنكا1710403040340

سوس ماسة1308315الكوشية روسي1720403040343

سوس ماسة1306149عبد المالك بيهتي1730403040344

سوس ماسة1306348الحسن بتسعيد1740403040345

سوس ماسة1399480بعل الحوسين1750403040352

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 119الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1550876مينة كرمة1760403040360

سوس ماسة1399419السعيد  بنجدي1770403040361

سوس ماسة739171مبارك الحسني1780403040395

سوس ماسة743434عبد الكريم فؤاد1790403040399

سوس ماسة1156993فاطمة بريدكي1800403040401

سوس ماسة1177429ادير   السعدية1810403040403

سوس ماسة1234991بنسعيد محند1820403040406

سوس ماسة1581347نعيمة  اوحباش1830403040409

سوس ماسة1046164الكعنيش سعيد1840403040412

سوس ماسة1581561تاكنيت حسن1850403040413

سوس ماسة1046704عمار شندرو1860403040415

سوس ماسة1157297ابراهيم شوقي1870403040419

سوس ماسة1157308الحيان سعيد1880403040420

سوس ماسة1269023امخلوف مبارك1890403040500

سوس ماسة57999عبد هللا عاطف1900403060001

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 120الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة206608عمر أكريش1910403080001

سوس ماسة56006بن الحسين عبد الرحيم1920404040012

سوس ماسة59075بلجور حسن1930404040069

سوس ماسة64430محمد فتح1940404040082

سوس ماسة64626موالي احمد قاصد1950404040083

سوس ماسة89374بوكريم الحسن1960404040087

سوس ماسة91622المكي ايت الكريف1970404040105

سوس ماسة705133الحباب حسن1980404040161

سوس ماسة743536خالد مرزاق1990404040221

سوس ماسة745628عمر العابدي2000404040242

سوس ماسة1116196محمد ساسي2010404040290

سوس ماسة1116216خاليد لحالو2020404040292

سوس ماسة1121271المصطفى الوافي2030404040313

سوس ماسة1121308فريد الحيحي2040404040319

سوس ماسة1123348ملك عبد المجيد2050404040339

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 121الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1157012محمد بنعبد هللا2060404040361

سوس ماسة1157116لالمريم نبيل2070404040375

سوس ماسة1157120عائشة ايت امزيل2080404040376

سوس ماسة1157154بوشرى شوكري2090404040383

سوس ماسة1174144بهند عائشة2100404040394

سوس ماسة1174512حفيظة الكرك2110404040398

سوس ماسة1233954افاغرو مراد2120404040431

سوس ماسة1234238العراج المهدي2130404040437

سوس ماسة1234795حسن بلحسين2140404040443

سوس ماسة1234823بن اعمر عبد الرحيم2150404040444

سوس ماسة1234902بنها مليكة2160404040448

سوس ماسة1236257محمد الحاميل2170404040458

سوس ماسة1236749اليوسفي حنان2180404040465

سوس ماسة1238219المرابط مالك2190404040480

سوس ماسة1268351لطيفة منتاكي2200404040538

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 122الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1268526جمال مومني2210404040541

سوس ماسة1268740محمد ند بحمي2220404040543

سوس ماسة1268798محمد اوشتاك2230404040545

سوس ماسة1269321حسن صابيري2240404040549

سوس ماسة1305776أمزيل عبد العزيز2250404040570

سوس ماسة1306517أدياب فريد2260404040576

سوس ماسة1368041فتيحة عزمي2270404040605

سوس ماسة1406935فاطمة الزهراء الفقير2280404040671

سوس ماسة1407021غادة حجاج2290404040673

سوس ماسة1550507الحسين فنزاوي2300404040732

سوس ماسة1551387عبد الكبير زريكو2310404040749

سوس ماسة56034محمد بوحمرية2320404070001

سوس ماسة211465محمد العربي جودات2330404080006

سوس ماسة258646عبد الكريم عليوى2340404080010

سوس ماسة270046عثمان الصبيطري2350404080012

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 123الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة689319صالح سالم2360404080013

سوس ماسة739159حسن الشادلي2370404080014

سوس ماسة745586عبد هللا بوهوش2380404080015

سوس ماسة1172846هشام اعالم2390404080016

سوس ماسة1269986رضوان زياد2400404080017

سوس ماسة1367899عمار اوكاشي2410404080018

سوس ماسة1404614حسن شليح2420404080019

سوس ماسة1406937علي الخروف2430404080020

سوس ماسة1237052الحسن فالل2440405040023

سوس ماسة1157401مصطفى سوسى2450405040037

سوس ماسة1047102حافظ ادبامو2460405040043

سوس ماسة1407397سعيد واكوني2470405040056

سوس ماسة1581903الزهرة شويخ2480405040057

سوس ماسة1234177حليمة ايت تلبرجت2490405040063

سوس ماسة1235762 كلثومة دكاك2500405040064

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 124الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة739141العربي بنبوه2510405040072

سوس ماسة1121445احمد رمزي2520405040084

سوس ماسة1157251الحسين ناصرى2530405040086

سوس ماسة1305941عمار بريكي2540405040091

سوس ماسة1308207فاطمة اوتينغريت2550405040092

سوس ماسة1121506العربي ادابراهيم2560405040093

سوس ماسة1549073لطيفة بوزيد2570405040096

سوس ماسة1157457ابراهيم طائر2580405040098

سوس ماسة1266256نبيلة المناوي2590405040107

سوس ماسة1179457فاطمة بيوكار2600405040108

سوس ماسة1269648غزالن التادلي2610405040114

سوس ماسة92626جمال عثماني2620405040117

سوس ماسة1580191إبراهيم بوسالم2630405040123

سوس ماسة1400790عقمي سمير2640405040124

سوس ماسة1175576حفيظة المصدق2650405040130

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 125الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1238992امنة ونعيم2660405040131

سوس ماسة1399479صفاء بوعدي2670405040135

سوس ماسة1263163عبد هللا عبيبان2680405040149

سوس ماسة1305541محمد ابرام2690405040150

سوس ماسة1175059عزيز امغار2700405040155

سوس ماسة1263858الحسن عواد2710405040157

سوس ماسة89783عمار الصالح2720405040163

سوس ماسة1400477زينة األشقر2730405040171

سوس ماسة57596جالي المحفوظ2740405040231

سوس ماسة1263321عبد هللا اشيفاض2750405040233

سوس ماسة1046950بوالصابون علي2760405040255

سوس ماسة1046631ابراهيم خودر2770405040256

سوس ماسة1180709جامع مرزوك2780405040281

سوس ماسة1177424يوسف اد القاضي2790405060001

سوس ماسة213816عبد المولى زوهري2800405080002

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 126الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1157463داودي الحسين2810406040030

سوس ماسة1173338سهام بركات2820406040036

سوس ماسة1174965عبد العالي عالمي2830406040044

سوس ماسة1175030الحسين أسالم2840406040046

سوس ماسة1178165الحسين كهيم2850406040057

سوس ماسة1178169سلم بوها كين2860406040058

سوس ماسة1178594الصديق أوبريج2870406040062

سوس ماسة1179396علي لطفي2880406040066

سوس ماسة1179819احمد ورصاس2890406040068

سوس ماسة1179988اعليا احمد2900406040070

سوس ماسة1180908عبد المجيد زنكى2910406040074

سوس ماسة1235119عبد العزيز بعسرية2920406040079

سوس ماسة1237484نزهة اعزى2930406040083

سوس ماسة1238737محمد نيصر2940406040086

سوس ماسة1239632الحسن تاقارورت2950406040094

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 127الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

سوس ماسة1239823عبد الرحيم زروق2960406040095

سوس ماسة1265034ياسين بوتفسوت2970406040103

سوس ماسة1265441عبد الرحمان ادريفي2980406040105

سوس ماسة1266139عمر الكرضاوي2990406040110

سوس ماسة1268297عبد الرحمان مبركي3000406040123

سوس ماسة1269776محمد تغمرت3010406040135

سوس ماسة1305603الحسين اهنتات3020406040138

سوس ماسة1306677سمية البيوضي3030406040145

سوس ماسة1581362سفيان أولحسن3040406040174

سوس ماسة1266461محمد اليعقوبي3050406040178

سوس ماسة1266061موالي الحسن االدريسي3060406040181

سوس ماسة213849البربوشي محمد3070406080002

سوس ماسة1157285بايد كريم3080406080005

سوس ماسة1263419اكناو عبد المجيد3090406080006

سوس ماسة1581844عبد الهادي بن جات3100406080007

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 128الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1368412منير حدودو1100304006

درعة تافياللت1400783سناء وحميدو2100304042

درعة تافياللت1237735القـدوري سهام3100304043

درعة تافياللت1399414بنحتات فاتن4100304061

درعة تافياللت1178699ومنجوج حياة5100304075

درعة تافياللت1368374نبيل غنموني6100304083

درعة تافياللت737752عبوا عبد النبي7100304085

درعة تافياللت1549363محمد وعمرو8100304091

درعة تافياللت1368561قاسمي لالة  فاطمة9100304101

درعة تافياللت1239591خديجة طالبي10100304102

درعة تافياللت1117780العزوزي فاطمة11100304103

درعة تافياللت1263257عابدي موالي المصطفى12100304114

درعة تافياللت61093عالوي عبد الرحمان13100304116

درعة تافياللت1549788مصطفى ايت اشعليل14100304117

درعة تافياللت1267734خربوش محمد15100304118

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 129الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1046639بلعابد عبد الغني16100304120

درعة تافياللت1234396عنوز حنان17100304121

درعة تافياللت1585124أمكيز رحو18100304122

درعة تافياللت1582355زبادي حسن19100304124

درعة تافياللت1049969هاشمي سيدي محمد20100304127

درعة تافياللت741829ايت عال عالل21100304129

درعة تافياللت316364وزغو  ادريس22100304130

درعة تافياللت1581705ابو بكر اللة فاطمة23100304131

درعة تافياللت1269941الزاير حنان24100304132

درعة تافياللت1406407باموح حنان25100304133

درعة تافياللت1406718العلوى اسماعيلى موالى الكبير26100304134

درعة تافياللت1046364ميالحة محمد27100304137

درعة تافياللت1239219رشيد روداني28100304138

درعة تافياللت1268233محمد منصوري29100304141

درعة تافياللت1368378اغرسال سناء30100304146

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 130الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت165345الدعالوي محمد31100304149

درعة تافياللت60888أيت فاصكى ليلى32100304151

درعة تافياللت1269334صبري سناء33100304154

درعة تافياللت1158845يوسف, طائعي م34100304159

درعة تافياللت60522رميش احمد35100304161

درعة تافياللت1550547أمينة حشالف36100304169

درعة تافياللت1582086فسكا  حسن37100304201

درعة تافياللت1305926بامح محمد38100304202

درعة تافياللت1400357عزيز اجضاض39100304204

درعة تافياللت1264221بركي السعدية40100304206

درعة تافياللت1123150عطاوي احساين41100304217

درعة تافياللت1307903محرزي      حسناء42100304219

درعة تافياللت1551183يوسف التماسي43100304221

درعة تافياللت1582085فسكا   عزيز44100304223

درعة تافياللت1235131بوبكري عبد الصمد45100304236

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 131الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1400194هاشمي لال حسناء46100304245

درعة تافياللت1264670مصطفي بيلي47100304259

درعة تافياللت739199لعيوني زهرة48100304275

درعة تافياللت1581327ابحا  وفاء49100304276

درعة تافياللت1263578أيت وعمرو يوسف50100304281

درعة تافياللت1263340أضار محمد51100304283

درعة تافياللت1268977الحسين وشتي52100304309

درعة تافياللت1399810البرمي المصطفى53100304310

درعة تافياللت1235000سليم بن سيدي54100304326

درعة تافياللت60887كنزة العقاوي55100304329

درعة تافياللت1174001عبد العزير ايت وحميد56100304330

درعة تافياللت1266429الوردي جمال57100304331

درعة تافياللت1407494سمية سعيدي58100304333

درعة تافياللت60039العياشي طهيري59100304337

درعة تافياللت1269411بوكيل صالحي60100304339

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 132الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت60127عدي بن ودي61100304340

درعة تافياللت60004اهبي عبد الواحد62100308002

درعة تافياللت1238558محسن احمد63100308003

درعة تافياللت1268875اعزيز خالد64100308005

درعة تافياللت1234068ايت ابراهيم يحيى65100308006

درعة تافياللت1180589محمد نعناع661001040002

درعة تافياللت1180021نادية واحد671001040003

درعة تافياللت737921علي اوركش681001040005

درعة تافياللت1178623احماد وفروخ691001040009

درعة تافياللت1174867محمد عبراوي701001040017

درعة تافياللت1158818لحسن امقران711001040026

درعة تافياللت1174261رشيدة بنقادة721001040033

درعة تافياللت1179924فتيحة يسومر731001040035

درعة تافياللت63786هيام يونس741001040036

درعة تافياللت1267484ابراهيم جناني751001040041

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 133الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1049179خالد قرشي761001040051

درعة تافياللت1158832محمد ضروك771001040053

درعة تافياللت1158826محمد بعباس781001040055

درعة تافياللت1582101لطيفة حبيبي791001040061

درعة تافياللت1581756غانية الفقير801001040062

درعة تافياللت1179614خديجة ريحان811001040073

درعة تافياللت1117793نادية فهيم821001040074

درعة تافياللت1269038زهور اراس831001040078

درعة تافياللت1233800خاليد ابحري841001040086

درعة تافياللت1176036زينب العباسي851001040089

درعة تافياللت1265781محمد البوخاري861001040092

درعة تافياللت1049790علي اولمالح871001040101

درعة تافياللت1045625خالد ازيدان881001040106

درعة تافياللت1401255فتيحة الياس891001040112

درعة تافياللت1269618وفاء السكتي901001040115

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 134الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1158780يوسف الرادي911001040126

درعة تافياللت1263870عواطف اوني921001040127

درعة تافياللت1268364فاطمة الزهراء المرسيوي931001040140

درعة تافياللت1158874اللة مينة الهاشمي علوي941001040143

درعة تافياللت1238798عبد القادراردي951001040159

درعة تافياللت1549761احمد الدعنوني961001040169

درعة تافياللت1179704رجاء صدقي971001040180

درعة تافياللت1367747عبد الرحيم مرزوق981001040246

درعة تافياللت1264852عبد المجيد بيشو991001040249

درعة تافياللت1235570عثمان شاري1001001040262

درعة تافياللت1049242محمد زدوقي1011001040271

درعة تافياللت1581733رشيدة ايت حميدا1021001040309

درعة تافياللت1269590الصوصي علوي لالحسناء1031001040313

درعة تافياللت1266787يمينة فجر1041001040319

درعة تافياللت1266083سعيد الجرموني1051001040334

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 135الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1266140خاليد الكرموتي1061001040336

درعة تافياللت1179843محمد حمداوي1071001040341

درعة تافياللت1237204محمد هدون1081001040344

درعة تافياللت1158821مصطفى البوز1091001040347

درعة تافياللت1308593رشيد الزاكي1101001040348

درعة تافياللت746810عبد السالم مجيد1111001040350

درعة تافياللت1049434رشيد عيي1121001040363

درعة تافياللت1307596عبد العلي ختاري1131001040364

درعة تافياللت1158825هشام اغبي1141001040367

درعة تافياللت1238118صباح لمراني1151001040384

درعة تافياللت1158919عبد المجيد الزماحي1161001040391

درعة تافياللت258590عبد العزيز مزان1171001040404

درعة تافياللت1179212مريم حسني علوي1181001040406

درعة تافياللت1174262عزيزة بنقدور1191001040414

درعة تافياللت1306929فاطمة الزهراء الماحي1201001040417

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 136الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1263663عبد العزيز علوي1211001040419

درعة تافياللت1581867عبد العزيز بودواية1221001040420

درعة تافياللت1585205حفصة الدغوغي1231001040421

درعة تافياللت1268834سعيد اوعليشت1241001040424

درعة تافياللت60179محمد جامعي1251001040429

درعة تافياللت1307308موالي عبد الرحمان حمداوي علوي1261001040434

درعة تافياللت1582315كريمة ساسي1271001040439

درعة تافياللت1265978فاطمة الحمومي1281001040440

درعة تافياللت1117777زاكية السعيدي1291001040442

درعة تافياللت1119337حفصة سليم1301001040443

درعة تافياللت1158766اسماعيل خيوي1311001040454

درعة تافياللت1266272خديجة المصلحي1321001040456

درعة تافياللت1179103يونس حجاجي1331001040458

درعة تافياللت1172872حسن ابو مالك1341001040471

درعة تافياللت1267440ابراهيم جاوي1351001040473

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 137الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1308112حسنة أبراهيم1361001040474

درعة تافياللت1549595مليكة عالوي1371001040475

درعة تافياللت1122891خالد السهلي1381001040484

درعة تافياللت1234013عمر عهدي1391001040486

درعة تافياللت1269022يوسف امينا1401001040487

درعة تافياللت1579974مينة بجطي1411001040493

درعة تافياللت1237291محمد حمدان1421001040495

درعة تافياللت1266131جواد القرسي1431001040499

درعة تافياللت1234912حسن بنحماد1441001040537

درعة تافياللت1305797عدنان عوط1451001040538

درعة تافياللت1307847هشام مصباحي1461001080003

درعة تافياللت1268321موالي عبد هللا مكاوي1471001080006

درعة تافياللت1405703عبد اللطيف العلمي1481001080007

درعة تافياللت205810موالي يوسف وبا1491001080008

درعة تافياللت1174115الحو بن سعيد1501002040012

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 138الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1406271اسماعيل ايت لحسن1511002040022

درعة تافياللت1579780محمد ايت عدى1521002040047

درعة تافياللت1176251الكتاني محمد1531002040048

درعة تافياللت1158598احسيسو   ابراهيم1541002040050

درعة تافياللت1239271علي صديق1551002040052

درعة تافياللت1263819عمروي محمد1561002040054

درعة تافياللت1265153محمد شكيري1571002040055

درعة تافياللت1368215محمد بن اشعو1581002040056

درعة تافياللت1582272اتانوتاحماد 1591002040057

درعة تافياللت1158808أعطوش حسن1601002040059

درعة تافياللت1307951موحتي سيدي محمد1611002040060

درعة تافياللت1267108حنصالي احساين1621002040061

درعة تافياللت1237718فاطمة قبوري1631002040062

درعة تافياللت1239009جمال اسعى1641002040063

درعة تافياللت1238938راشيد اوقاسي1651002040064

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 139الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1263631اقشور حسن1661002040065

درعة تافياللت1545698وتمرت الحساين1671002040067

درعة تافياللت1173711النجماوي حسن1681002040069

درعة تافياللت1308518تصميت كلتومة1691002040070

درعة تافياللت1406695عبد الكريم ادريس1701002040074

درعة تافياللت1047056بامو حميد1711002040075

درعة تافياللت1158089محمد سالمي1721002040076

درعة تافياللت1122347عبد الهادي الصديقي1731002040077

درعة تافياللت1158875رحدو محمد1741002040080

درعة تافياللت1263692عالوي أحمد1751002040082

درعة تافياللت1264060العربى بعمر1761002040087

درعة تافياللت1550441الحسن الزاهري1771002040088

درعة تافياللت1117384أمروش محمد1781002040090

درعة تافياللت1582266يوسف عوماوي1791002040091

درعة تافياللت1549377يوسف شرويط1801002040093

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 140الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1550668احمد جغواض1811002040097

درعة تافياللت1405985الحو اجعنيط1821002040098

درعة تافياللت1404506فيصل باحو1831002040100

درعة تافياللت1158831أعبود زكرياء1841002040105

درعة تافياللت1550583حمام احمد1851002040106

درعة تافياللت1265001نور الدين بوسحابي1861002040109

درعة تافياللت1307406حنا الحسن1871002040110

درعة تافياللت746929حبا عبد هللا1881002040113

درعة تافياللت60148اسموح رشيدة1891002040115

درعة تافياللت1305553اشبارو اسماعيل1901002040119

درعة تافياللت1579940أزواوي الزهرة1911002040121

درعة تافياللت1265006بسما بوسعدن1921002040124

درعة تافياللت1269099قيبوش سعيد1931002040126

درعة تافياللت1235756نصيرة الدباغ1941002040130

درعة تافياللت1549457محمد صبيري1951002040134

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 141الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت211423احمد اوحتي1961002040142

درعة تافياللت739263عكي الحسين1971002040143

درعة تافياللت1550791المرابطي لحسن1981002040144

درعة تافياللت61162التوفيقي عبد هللا1991002040148

درعة تافياللت1585200مينة درواش2001002040151

درعة تافياللت1307603سناء خيبي2011002040156

درعة تافياللت1267164حاتي حياة2021002040159

درعة تافياللت1173617الغازي شوقي2031002040160

درعة تافياللت1050073احمد حجاج2041002040163

درعة تافياللت1117368محمد بسالم2051002040164

درعة تافياللت1159026محمد حميدي2061002040165

درعة تافياللت1237032فحمى رضوان2071002040166

درعة تافياللت1582210حسن مقداد2081002040168

درعة تافياللت1582228المحجوب مقسط2091002040169

درعة تافياللت1550331المامون ابراهيم2101002040170

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 142الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1582247فاطمة  وهابي2111002040172

درعة تافياللت1238418مجبار عبد االله2121002040174

درعة تافياللت1581709الدى امحمد2131002040175

درعة تافياللت1268363مرو مفيد2141002040177

درعة تافياللت1267054حموي لحسن2151002040178

درعة تافياللت1581311وايزا عبد هللا2161002040179

درعة تافياللت1237346رشيد حنوني2171002040180

درعة تافياللت58461الحسين قاموش2181002040182

درعة تافياللت1118693الحسين أومرغن2191002040184

درعة تافياللت1581795موالي إدريس باعسيني2201002040191

درعة تافياللت1582114الحسين حموشي2211002040192

درعة تافياللت1407104حفيظة  ادريسي2221002040193

درعة تافياللت1582253ابقي ابراهيم2231002040194

درعة تافياللت1305646ايت ايدير فاطمة2241002040195

درعة تافياللت1549461رشيد اقدارن2251002040196

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 143الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1267047حميدي الحسنية2261002040197

درعة تافياللت1580399العسري خديجة2271002040198

درعة تافياللت1173681الحبشي عبد السالم2281002040200

درعة تافياللت739116عبد الواحد ابراهيم2291002040201

درعة تافياللت1406938لطفي الكناني2301002040202

درعة تافياللت743611تيوتيو محمد2311002040203

درعة تافياللت1400765خالد أوبنيوسف2321002040204

درعة تافياللت1268471الحسين موعنى2331002040205

درعة تافياللت1550732خربوش سعيد2341002040206

درعة تافياللت1159006ولحسن سمير2351002040215

درعة تافياللت1158098الجزولي هشام2361002040216

درعة تافياللت58510فاتح عبد الواحد2371002040217

درعة تافياللت60006الناصري ابراهيم2381002040220

درعة تافياللت240122محمد بيه2391002040223

درعة تافياللت1173058محمد بن ا به2401002040224

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 144الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1158912امحمد عموري2411002040225

درعة تافياللت1235103امحمد بوعالم2421002040226

درعة تافياللت1178774جمال صبري2431002040227

درعة تافياللت1266910حبيبي فاطمة2441002040230

درعة تافياللت1237205حا دق حميد2451002040237

درعة تافياللت745353احساسي محمد2461002040239

درعة تافياللت1176354الحنوني كريمة2471002040241

درعة تافياللت745328فريدي حسن2481002040242

درعة تافياللت1549883لحسن باعسيني2491002040245

درعة تافياللت1181045يوسفي حسان2501002040247

درعة تافياللت317893ألخير حقي2511002040248

درعة تافياللت1307495جوهري مليكة2521002040249

درعة تافياللت1407308مسكور حميد2531002040251

درعة تافياللت1121242علي كزى2541002040254

درعة تافياللت1158219خيطي سمير2551002040255

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 145الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1174848عبد هللا عباس2561002040257

درعة تافياللت60015الفاطمي عبد العزيز2571002040259

درعة تافياللت1173591شكيري ابراهيم2581002040260

درعة تافياللت1585397سموح محمد2591002040263

درعة تافياللت1175065امزورو جمال2601002040264

درعة تافياللت1050176اكنوز مصطفى2611002040267

درعة تافياللت1267351احمد الزن2621002040269

درعة تافياللت1266766فنزاري عبد الحكيم2631002040270

درعة تافياللت1122364سعيدة كسفي2641002040272

درعة تافياللت1173891خديجة أحمراوي2651002040276

درعة تافياللت1368829زين العابدين نزهة2661002040277

درعة تافياللت1122357معرير علي2671002040279

درعة تافياللت1582395علوي لخليفة2681002040282

درعة تافياللت1581986الموجاني الحسن2691002040285

درعة تافياللت1306864القبوري عبد العزيز2701002040286

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 146الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1269148رفيق رشيد2711002040287

درعة تافياللت1549918بروح علي2721002040289

درعة تافياللت1580823هموش محمود2731002040294

درعة تافياللت1117361اوحيدى عائشة2741002040298

درعة تافياللت60457بويغف زيد2751002040299

درعة تافياللت1174293بولقاسم محمد2761002040301

درعة تافياللت1580009بالعربي مينة2771002040304

درعة تافياللت1266704فالح سميرة2781002040309

درعة تافياللت1234029سمهان احساسي2791002040311

درعة تافياللت61324لحسن بحالس2801002040313

درعة تافياللت316388محمد المهداوي2811002040316

درعة تافياللت1400457الكرساوي سهام2821002040318

درعة تافياللت1269071والطاء محمد2831002040319

درعة تافياللت1172946باني ليلى2841002040320

درعة تافياللت1264065بعاطي توفيق2851002040321

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 147الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1050144سعيدي احمد2861002040325

درعة تافياللت1367130يوسف اتبير2871002040335

درعة تافياللت1264567عبد العزيز إبن سالم2881002040336

درعة تافياللت1263562ايت الحسين رشيد2891002040337

درعة تافياللت1401420موالي ادريس االدريسي2901002040357

درعة تافياللت1550043لحسن بوستة2911002040358

درعة تافياللت1579783محمد ايت عمرو2921002040364

درعة تافياللت1265148عمر شكير2931002040370

درعة تافياللت744208لحسن موجان2941002080003

درعة تافياللت1178633حميد أحدو2951002080005

درعة تافياللت1264854لحسن بويعيدي2961002080006

درعة تافياللت1266386يونس العمري2971002080008

درعة تافياللت1267729مصطفى خوي2981002080009

درعة تافياللت1548445ابراهيم  مزوز2991004040002

درعة تافياللت1265505إبراهيم العباسي3001004040003

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 148الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت55952أحمد حزوي3011004040017

درعة تافياللت54750المصطفى اسماعيلي3021004040037

درعة تافياللت1305569آمنة العدناني العالوي3031004040043

درعة تافياللت1399213آمنة عمراوي3041004040044

درعة تافياللت1368254امين  بن الطاهرة3051004040045

درعة تافياللت1050118الحسن انتزكي3061004040056

درعة تافياللت1367146حفصاء ازروال3071004040061

درعة تافياللت1368600حفيظة  كوزود3081004040063

درعة تافياللت1179599خالد رياض3091004040077

درعة تافياللت1308066خالد نصيلة3101004040079

درعة تافياللت1368803خديجة  زروقي3111004040080

درعة تافياللت1050056رضوان زاوطي3121004040095

درعة تافياللت1268111سهام معقول3131004040116

درعة تافياللت59788عبد الخالق صابر3141004040126

درعة تافياللت1177407عبد الرحيم ادعلي3151004040131

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 149الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1180747عبد الصادق موهوب3161004040132

درعة تافياللت1049960عبد العالي مازوز3171004040133

درعة تافياللت1236814عبد العزيز السعداني3181004040135

درعة تافياللت1234065عبد العزيز ايت ابراهيم3191004040136

درعة تافياللت1174328عبد العزيز بوالراحت3201004040137

درعة تافياللت1179536عبد العزيز مميس3211004040138

درعة تافياللت1178342عبد الكريم ازيك3221004040140

درعة تافياللت1550084عبد اللطيف الشرقي3231004040141

درعة تافياللت1307456عبد هللا إحيفي3241004040144

درعة تافياللت1265179عبد الناصر شارعي3251004040153

درعة تافياللت1237743عبد الواحد قجاج3261004040155

درعة تافياللت1117306عزيز بوغي3271004040162

درعة تافياللت1174915عصام ايت بو3281004040164

درعة تافياللت1117316علي بعصي3291004040169

درعة تافياللت1306843غزالن االدريسي3301004040179

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 150الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1407165فاطمة كركيس3311004040182

درعة تافياللت1367797فاطمة موادي3321004040183

درعة تافياللت1307638فيصل العشير3331004040185

درعة تافياللت1264517لحسن بن منصور3341004040191

درعة تافياللت1551021لطيفة اوزهوى3351004040194

درعة تافياللت1180953لطيفة زروال3361004040196

درعة تافياللت1367444ليلى البدوي3371004040197

درعة تافياللت1305699محمد اخزام3381004040202

درعة تافياللت1368038محمد اعراب3391004040204

درعة تافياللت1582000محمد القادري3401004040208

درعة تافياللت739374محمد المرابط3411004040209

درعة تافياللت1306393محمد أمين شاكر3421004040213

درعة تافياللت1179283محمد انور لشخم3431004040214

درعة تافياللت1305630محمد ايت بلعيد3441004040216

درعة تافياللت1305645محمد ايت حساين3451004040218

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 151الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1234992محمد بن سعيد3461004040223

درعة تافياللت1234968محمد بن مرو3471004040225

درعة تافياللت1268865محمد واسو3481004040241

درعة تافياللت1113933مراد المركا3491004040244

درعة تافياللت1269353مريم صدوقي3501004040245

درعة تافياللت1307899مريم مزواري3511004040246

درعة تافياللت1269920مصطفى الز3521004040249

درعة تافياللت1404475ناصرة انلوف3531004040259

درعة تافياللت1237210نرجس حاضري3541004040261

درعة تافياللت61175نور الدين فخري3551004040265

درعة تافياللت1238336نور الدين منصوري3561004040266

درعة تافياللت1266402هند الوافي3571004040267

درعة تافياللت1305597وفاء اكراة3581004040269

درعة تافياللت1175994وفاء الشرقي3591004040270

درعة تافياللت1179174يوسف هموش3601004040273

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 152الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت60296حميد باحساين3611004040275

درعة تافياللت1308322مصطفى سعدي3621004040276

درعة تافياللت1581037سعيد الغزاوي3631004040277

درعة تافياللت1368799سفيان الزمراكي3641004070001

درعة تافياللت211496الحسان ايت الحمام3651004080001

درعة تافياللت665073باسو اكرفالن3661004080003

درعة تافياللت690326الحسين بن لمسكم3671004080004

درعة تافياللت743595محمد العربي السنهاجي3681004080005

درعة تافياللت238793لحسن سرور3691004080006

درعة تافياللت698488محمد ايت ابرايم3701004080007

درعة تافياللت58170لحسن شعيب3711005040003

درعة تافياللت58595علي لكريش3721005040008

درعة تافياللت59000عمر النكزي3731005040009

درعة تافياللت59356محمد بعالي3741005040016

درعة تافياللت59471عمر بو السكر3751005040018

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 153الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت61320حمادي عادو3761005040021

درعة تافياللت89878محمد أيت قاسي3771005040023

درعة تافياللت744402يوسف الهوشمت3781005040039

درعة تافياللت1045598لحبيب العياشي3791005040042

درعة تافياللت1049943عمر اشطو3801005040043

درعة تافياللت1049957أحمد الدواء3811005040044

درعة تافياللت1050018العمراني موالي عبد الرحمان3821005040045

درعة تافياللت1050034محمد اليماني3831005040048

درعة تافياللت1122390محمد بوحسنة3841005040057

درعة تافياللت1122400عبد الوهاب حاجي3851005040058

درعة تافياللت1155478عبد هللا رزوق3861005040064

درعة تافياللت1157978موالي الذهبي الذهبي3871005040067

درعة تافياللت1158108محمد مصطفى لبيض3881005040069

درعة تافياللت1158127محمد الزاعيم3891005040073

درعة تافياللت1158132عبد هللا عامر3901005040074

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 154الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1158156عبد اللطيف ايت علي3911005040077

درعة تافياللت1174524الهام الغزالي3921005040084

درعة تافياللت1174910الحسين ايت بن علي3931005040087

درعة تافياللت1174949لحسن ايت موحى اوعلي3941005040088

درعة تافياللت1176521هدراش يونس3951005040091

درعة تافياللت1179113حاجي رشيد3961005040094

درعة تافياللت1234011عزيز احداش3971005040101

درعة تافياللت1234122محمد ايت خترا3981005040102

درعة تافياللت1238829حميد وعمر3991005040126

درعة تافياللت1238917محمد أحمدوش4001005040127

درعة تافياللت1239611السعدية التامري4011005040128

درعة تافياللت1265871حميد الكداوني4021005040138

درعة تافياللت1265944سي محمد الحفيضي4031005040140

درعة تافياللت1266371محمد االنصاري4041005040141

درعة تافياللت1266726نادية فارس4051005040143

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 155الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1267811مصطفى لعسل4061005040145

درعة تافياللت1268586عبد هللا متيمن4071005040148

درعة تافياللت1268664احماد نايت موحى4081005040149

درعة تافياللت1268672محمد ناجي4091005040150

درعة تافياللت1268833لحسن اوعليشت4101005040151

درعة تافياللت1269191محمد الرمزي4111005040155

درعة تافياللت1269330محمد صبري4121005040156

درعة تافياللت1305667يوسف ايت صالح4131005040161

درعة تافياللت1306661الحسين الباشا4141005040164

درعة تافياللت1306762عزيزة الغزواني4151005040165

درعة تافياللت1306790خالد الحجوي4161005040166

درعة تافياللت1306826موالي رشيد الهاللي4171005040167

درعة تافياللت1307350مصطفى هرموش4181005040170

درعة تافياللت1307368نعيمة حاطوشي4191005040171

درعة تافياللت1308091لحسن وعالل4201005040173

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 156الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1367018نادية أيت القاضي4211005040176

درعة تافياللت1367103حسن اوراغ4221005040177

درعة تافياللت1367304الطيب بوطيب4231005040179

درعة تافياللت1367905شكير وهموري4241005040181

درعة تافياللت1367933رشيد عثماني4251005040182

درعة تافياللت1399775يوسف االنصاري4261005040184

درعة تافياللت1405890الحسين الحميري4271005040193

درعة تافياللت1548361عبد العالي الدويب4281005040210

درعة تافياللت1549587مصطفى الرقي4291005040216

درعة تافياللت1579712عبد االاله عبد الواحي4301005040234

درعة تافياللت1579791ايت المير يوسف4311005040237

درعة تافياللت1580172محمد بوالري4321005040247

درعة تافياللت1580248سهام الشاتي4331005040248

درعة تافياللت1580277محمد شكري4341005040249

درعة تافياللت1580290عبد العزيز دحو4351005040250

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 157الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1580376عبد العزيز العلوي4361005040253

درعة تافياللت1580478الحمداوي مونيا4371005040254

درعة تافياللت1580589حمزة اليازدي4381005040256

درعة تافياللت1580680العرابي الرحماني4391005040257

درعة تافياللت1580687ابراهيم السعيدي4401005040258

درعة تافياللت1581042محمد لحميد4411005040259

درعة تافياللت1581139عبد الكريم امعيدر4421005040260

درعة تافياللت1581140عبد العزيز معيزو4431005040261

درعة تافياللت1581184ارقية مزان4441005040262

درعة تافياللت1581298سعيد أوعشا4451005040263

درعة تافياللت1581606رشيدة توحيت4461005040265

درعة تافياللت1581724عبد الرحمان ايت عبو4471005040266

درعة تافياللت1581736عبد الحق أيت الحبيب4481005040267

درعة تافياللت1581740محمد ايت سلمان4491005040270

درعة تافياللت1581753موالي المصطفى العلوي4501005040272

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 158الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت1581780يدير عقا4511005040273

درعة تافياللت1581854عبد الجليل بيشري4521005040277

درعة تافياللت1581888عبد الكريم بوطاهير4531005040278

درعة تافياللت1581944أحمد العلوي4541005040282

درعة تافياللت1581995موالي حفيظ االدريسي4551005040286

درعة تافياللت1582015عبد المجيد المنصوري4561005040287

درعة تافياللت1582033محمد القبلي4571005040288

درعة تافياللت1582046السعيد البوبكري4581005040289

درعة تافياللت1582047محمد البوابراهيمي4591005040290

درعة تافياللت1582174جميلة لغاللي4601005040293

درعة تافياللت1582191احمد لعناية4611005040294

درعة تافياللت1582250حفيظ وسكوك4621005040297

درعة تافياللت1582343فهد تنويسي4631005040300

درعة تافياللت1585377يوسف ادها4641005040302

درعة تافياللت690304امبارك ايت حماد4651005080001

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 159الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

درعة تافياللت238713ابراهيم حميدة4661005080002

درعة تافياللت659167عبد النبي بن قاقة4671005080003

درعة تافياللت1268934رشيد وفضيل4681005080005

جهة الشرق1049451سعيد حاجي10801040001

جهة الشرق1267235محمد هلوس20801040008

جهة الشرق1407162نوال كاسا30801040068

جهة الشرق1173015عبد الكريم بنمرزوق40801040093

جهة الشرق58557احمد بوراس50801040120

جهة الشرق64540محمد الحداوي60801040136

جهة الشرق211080عبد القادر البدري70801080001

جهة الشرق1582224توفيق مقدمي80801080002

جهة الشرق1305914إكرام بختاوي90802040003

جهة الشرق1263769رشيدة أمزيان100802040004

جهة الشرق1549975عبد القادر برشان110802040032

جهة الشرق1582006عبد القادر الخلوفي120802040038

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 160الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1047317عبد الكريم لحمر130802040117

جهة الشرق1267244فاطمة الزهراء حرفان140802040155

جهة الشرق60683رشيد لمقدم150802040157

جهة الشرق241220الحسان الحور160802040166

جهة الشرق172501عبد الحميد مرزوك170802040167

جهة الشرق1306923نعيمة المداني180802040176

جهة الشرق1401427جمعة أفراو190802040178

جهة الشرق1123212غزالن بلفقير200802040179

جهة الشرق270059عبد اللطيف بوعرفة210802080001

جهة الشرق59855ادريس برهدون22803040019

جهة الشرق63403هشام زياني23803040020

جهة الشرق270596محمد مير24803040070

جهة الشرق740568لمنور حدو25803040082

جهة الشرق740578ميري خالد26803040083

جهة الشرق1049062الميلود طاهري27803040102

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 161الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1114964سفيان باسيدي28803040105

جهة الشرق1115021بلقاسم بنعماري29803040106

جهة الشرق1155255فاطمة الزهراء الدخيسي30803040111

جهة الشرق1158537اكرام حجوط31803040112

جهة الشرق1174307هند بومدين32803040113

جهة الشرق1174794فراجي محسين33803040114

جهة الشرق1177587ع االله لمزارع34803040116

جهة الشرق1234836أسماء بن علي35803040121

جهة الشرق1235053اسماعيل برياح36803040122

جهة الشرق1237601فاتحة جعفاري37803040128

جهة الشرق1265090لبنى الشعراقي38803040135

جهة الشرق1268936محمد أفقير39803040142

جهة الشرق1269107جهان رابحي40803040143

جهة الشرق1400412فتيحة خافن41803040145

جهة الشرق1400729نكاوي إيمان42803040146

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 162الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1405016حياة تهامي43803040149

جهة الشرق1405686نجات عبدهللا44803040150

جهة الشرق1551206محمد يخلف45803040159

جهة الشرق1582181خديجة لحرش46803040165

جهة الشرق1585383صباح رابحي47803040172

جهة الشرق1308052فاطمة الزهراء النجمي480804040044

جهة الشرق1264027نزيهة عزيزي490804040139

جهة الشرق241361مينة لهوير500804040194

جهة الشرق878235فاطمة يوسفي510804040199

جهة الشرق1114899وفاء ميري520804040208

جهة الشرق1122708حسنة بن غربي530804040213

جهة الشرق745693حبيبة مرنيش540804040216

جهة الشرق691719صالح مهديد550804040231

جهة الشرق1176221سميرة الكوش560804040234

جهة الشرق237797ابراهيم مستطيع570804040243

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 163الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1114936ابتسام مولودي580804040247

جهة الشرق1177381سليمة احسايني590804040249

جهة الشرق1155318نادية وصغير600804040284

جهة الشرق1237993البكاي لبراهمي610804040317

جهة الشرق1120071أحمد فاز620804040330

جهة الشرق1237117إلهام  غزواني630804040333

جهة الشرق1307070إيمان الرابحي640804040335

جهة الشرق1263786نجاة اعمير650804040337

جهة الشرق1400578موالي عبد الرحمان مامون660804040339

جهة الشرق1234688حسن بانور670804040341

جهة الشرق1585086موالي الشريف حمداني680804040342

جهة الشرق740594عبد العزيز يوسفي690804040343

جهة الشرق1176316أمين الورداني700804040344

جهة الشرق1550877الحسن ميساوي710804040346

جهة الشرق1550323محمد المشووط720804040347

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 164الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1269348محمد صديقي730804040348

جهة الشرق1406462محمد سعيد بن أحمد740804040349

جهة الشرق1123588بشرى قنوش750804040355

جهة الشرق55856الميلود بوعائشة760804080002

جهة الشرق1580586موسى اليطوتي770805040002

جهة الشرق1549586سليمان أوالد العربي780805040003

جهة الشرق1550801لبنى رافعي790805040004

جهة الشرق1368660كوثر البوهاللي800805040005

جهة الشرق1406215أحمد أبوالغازي810805040006

جهة الشرق1234907نوال بن هداج820805040012

جهة الشرق1400256حنان هرنافي830805040013

جهة الشرق1399386عبد اإلله بن احدش840805040015

جهة الشرق1581998نعيمة الكشوتي850805040016

جهة الشرق1236507فطيمة المديوني860805040018

جهة الشرق1399390مريم بن عالة870805040019

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 165الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1122763مليكة الجعنوني880805040023

جهة الشرق1266889الخنساء كرماط890805040024

جهة الشرق1306945محمد المركعي900805040033

جهة الشرق1548930نادية أيوبي910805040043

جهة الشرق1181409محمد طليح920805040048

جهة الشرق1582020امحمد لمرابط930805040072

جهة الشرق1400852مصطفى الربح940805040113

جهة الشرق1308274شفيق الربح950805040115

جهة الشرق1237420أحالم حيدة960805040125

جهة الشرق1581925خالد الدريوش970805040127

جهة الشرق1305507حنان عابد980805040131

جهة الشرق59838عابد الوهاب الغموزي990805040134

جهة الشرق59857سعيد اإلدريسي1000805040135

جهة الشرق1550452فضيلة يوسفي1010805040136

جهة الشرق1306977عادل الموجه1020805070002

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 166الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق270760محمد الزالل1030805080001

جهة الشرق1114245محمد بلعيد1040805080002

جهة الشرق1309010يوسف اليوسفي1050805080004

جهة الشرق1179501سهام المسياح106806040001

جهة الشرق1548789فدوة العلمي107806040006

جهة الشرق1580408مليكة البكاري108806040009

جهة الشرق1406436وصال بن اسماعيل109806040010

جهة الشرق205524بن احمد دردور110806040012

جهة الشرق206921البشير مزيان111806040013

جهة الشرق694535عبد القادر بوكنانة112806040015

جهة الشرق237817عبد الحق ماخوخي113806040016

جهة الشرق270639ابو القاسم الصديقي114806040025

جهة الشرق173442عبد الرحمان مامي115806040030

جهة الشرق237749عمرو الحرثي116806040034

جهة الشرق211297عبد هللا عيسي117806040035

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 167الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق258464جمال السرار118806040037

جهة الشرق1582412زكية عرسي119806040043

جهة الشرق1155163محمد الحيراش120806040048

جهة الشرق1155165الصديق الغزواني121806040049

جهة الشرق1155208منير عيادي122806040053

جهة الشرق1179541توفيق ميري123806040054

جهة الشرق1400806فائزة اسعيد124806040055

جهة الشرق1180666خديجة مزواك125806040058

جهة الشرق1306328الحسن بوسعيد126806040059

جهة الشرق1551128امين السحيمي127806040062

جهة الشرق1549931احميدة بلكحل128806040063

جهة الشرق1120106مالكة رحاوي129806040064

جهة الشرق1155256ليلى قداوي130806040065

جهة الشرق1264618عبد النبي برحيلي131806040067

جهة الشرق832906حسني نور الدين132806040070

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 168الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1551145سعاد بورويص133806040072

جهة الشرق1120123الحسين عش134806040074

جهة الشرق1550557حفيظ شاركي135806040075

جهة الشرق1580603نعيمة العوني136806040078

جهة الشرق1585372احمد نخيلي137806040080

جهة الشرق55936ابراهيم شنوف138806040081

جهة الشرق749874عبد االله صالحي139806040082

جهة الشرق1550736عبد هللا خليفي140806040083

جهة الشرق1155313محمد امين مرباح141806040086

جهة الشرق1178443اسماء مودجوا142806040087

جهة الشرق1155323هند موباريك143806040088

جهة الشرق1155324محمد كريم144806040089

جهة الشرق1401654سهام بوسحابة145806040095

جهة الشرق1582071محمد الصادقي146806040112

جهة الشرق58698مصطفى علوي147806040117

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 169الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق58773حسن حطحوط148806040118

جهة الشرق1049080عبد الحفيظ بغات149806040120

جهة الشرق91612يحيى ودخيس150806040121

جهة الشرق1581836عبد الرحمان بن عبد هللا151806040122

جهة الشرق89222ميمون لكصوري152806040125

جهة الشرق1174863منير عبيدي153806040141

جهة الشرق1233922نصيرة عشور154806040144

جهة الشرق1402014سهيلة سائق الغزال155806040148

جهة الشرق1401635حياة بوعرور156806040149

جهة الشرق1580985صفاء خطاب157806040150

جهة الشرق1580689فاطمة اسهول158806040154

جهة الشرق744369عبد العزيز فكاك159806040155

جهة الشرق55788محمد رمضاني160806040158

جهة الشرق1585269سالم فتحي161806040160

جهة الشرق1155391بوبكر اكسال162806040164

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 170الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1049763محمد همهام163806040165

جهة الشرق1115088مصطفى زياني164806040166

جهة الشرق1155401عبد الكريم معراض165806040172

جهة الشرق1155409مجيد معراض166806040174

جهة الشرق1550185الميلود العوني167806040177

جهة الشرق1178453رضوان المحب168806040180

جهة الشرق1269669بوشرة الطاهري169806040183

جهة الشرق1308276اسية الركاني170806040184

جهة الشرق1400560محمد محدوب171806040185

جهة الشرق1585414نجية زيرار172806040189

جهة الشرق1550859فريد مكاوي173806040193

جهة الشرق739006موسى ازهراي174806040194

جهة الشرق57863نورالدين الصدقية175806040196

جهة الشرق1120177عبد العزيز امزال176806040206

جهة الشرق1155442عزيز حامدي177806040209

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 171الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1404629قدور درويش178806040213

جهة الشرق1405324ليلى الوراشي179806040214

جهة الشرق1581593يونس اتباتيت180806040216

جهة الشرق1550953حسناء نهاري181806040218

جهة الشرق1549717هشام عبيد182806040221

جهة الشرق1406186ياسين عمو183806040227

جهة الشرق745503محمود مزات184806040234

جهة الشرق1406659بثينة الشواي185806040237

جهة الشرق1235322زهرة بنعم186806040242

جهة الشرق1049205لمسيح عبد الرحيم187806040246

جهة الشرق288387عبد القادر حناش188806080003

جهة الشرق1173293سميرة أربيب1890807040027

جهة الشرق1399234سناء عواج1900807040029

جهة الشرق1399935زكية المحياوي1910807040030

جهة الشرق1582143صباح اجدايني1920807040037

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 172الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1582344مراد التهامي1930807040038

جهة الشرق1266212عبد العزيز الوالي1940807040049

جهة الشرق1180685هشام مدور1950807040054

جهة الشرق1549719ايمان عبيوي1960807040070

جهة الشرق58377محمد البوعزاتي1970807040084

جهة الشرق1306086هناء بناني1980807040099

جهة الشرق1115002ربيع يوسفي1990807040101

جهة الشرق1237269فاطمة هكو2000807040109

جهة الشرق1268797حكيم والشيخ2010807040161

جهة الشرق1267747رجاء قيسي2020807040234

جهة الشرق1307009حفيظة الوكيلي2030807040236

جهة الشرق1399212أمال عمراوي2040807040237

جهة الشرق1367987رجاء صبور2050807040247

جهة الشرق1400182امال كليل2060807040257

جهة الشرق1120138حياة حسيني2070807040258

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 173الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1400502عائشة لخضر2080807040282

جهة الشرق1582217محمد مكاوي2090807040283

جهة الشرق1399746وليد الضريف2100807040287

جهة الشرق1550378احمد الزويتي2110807040292

جهة الشرق1550556رشيدة الحافي2120807040305

جهة الشرق237694الفضيل بشيري2130807040312

جهة الشرق1236135محمد الفني2140807040313

جهة الشرق1401352رشيد فهمي2150807040314

جهة الشرق1581283رضوان النوالي2160807040316

جهة الشرق1400229اسما حامدي2170807040320

جهة الشرق1401803كوثر ابراهيمي2180807040334

جهة الشرق1268811منى واحي2190807040344

جهة الشرق1367801منية موح2200807040346

جهة الشرق1308532زكرياء تزاوي2210807040349

جهة الشرق1114926خالد البيحياوي2220807040353

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 174الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1120121 نرجس كرزازي2230807040355

جهة الشرق1052829عبد الفتاح العزاوي2240807040356

جهة الشرق258673احمد داودي2250807040357

جهة الشرق1367541االمين القضاوي2260807040365

جهة الشرق1400216فدوى حاجي2270807040395

جهة الشرق1551223عبد الحفيظ زانو2280807040399

جهة الشرق1406497مريم باللي2290807040402

جهة الشرق270617مصطفى نونو2300807040411

جهة الشرق1582109عبد الفتاح حليم2310807040413

جهة الشرق738926سعيد ناصر2320807040421

جهة الشرق1173717مصطفى النمر2330807040423

جهة الشرق1580057يامنة بنعماري2340807040424

جهة الشرق1236613عبد الوهاب المختاري2350807040426

جهة الشرق1550744هشام قضاض2360807040429

جهة الشرق1117624عمر اشهبار2370807040436

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 175الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1549580حفيظ مير2380807040438

جهة الشرق1550017سهيل بوجمعاوي2390807040440

جهة الشرق1404512اكرام بصري2400807040441

جهة الشرق1122788علي المبطول2410807040442

جهة الشرق1238059محمد لهري2420807040443

جهة الشرق1399778سفيان العوفي2430807040444

جهة الشرق1400375سميح قدوري2440807040447

جهة الشرق1404411شهرزاد اعراب2450807040448

جهة الشرق1158561فيصل النجاري2460807040453

جهة الشرق57085حميد القدوري2470807040454

جهة الشرق1307980غزالن موساوي2480807040457

جهة الشرق1238252فاطمة معزوز2490807080002

جهة الشرق1263469الحسين ايت عبد الرحمان2500807080003

جهة الشرق878178فطيمة سهلي2510808040002

جهة الشرق1582341مصطفى تمدحت2520808040003

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 176الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق743541محمد مرابطي2530808040006

جهة الشرق1239174سليمة غربي2540808040007

جهة الشرق1549058رحمة مقبول2550808040009

جهة الشرق1582271ساكنة ورقية2560808040014

جهة الشرق1551137لحسن اسماعيلي2570808040019

جهة الشرق1115156يمينة زايد2580808040023

جهة الشرق1550116فطيمة درغالي2590808040024

جهة الشرق1549055نوال ابنوضن2600808040028

جهة الشرق1235636أحمد شكاجي2610808040029

جهة الشرق1049806محمد زمهوط2620808040031

جهة الشرق740533عبدهللا بودار2630808040037

جهة الشرق1049494يوسف بلمير2640808040038

جهة الشرق1049683خليد حقوني2650808040041

جهة الشرق288469علي ووشات2660808040043

جهة الشرق1585364محمد مقدمي2670808040058

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 177الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق1237296عفاف حمداوي2680808040060

جهة الشرق1404744نوال الصوفي2690808040061

جهة الشرق1305528نادية أبودرار2700808040062

جهة الشرق55799يوسف السباعي2710808040064

جهة الشرق1585089إكرام ملوكي2720808040066

جهة الشرق740567عبدالمالك حلحول2730808040067

جهة الشرق270191عبدالقادر بلحيان2740808040068

جهة الشرق1306883محمد الخشيع2750808040070

جهة الشرق749118مالكة كانة2760808040071

جهة الشرق1115123مريم زروالي2770808040079

جهة الشرق1177544عزيزي لحرور2780808040086

جهة الشرق1399194سهام أماوي2790808040097

جهة الشرق1049034محمد حموش2800808040100

جهة الشرق1238217رشيد لمغاط2810808040114

جهة الشرق1580184هدى بوغوتة2820808040124

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 178الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

جهة الشرق739003محمد زروال2830808080001

بني مالل خنيفرة1268122حنان مبدوع1092704028

بني مالل خنيفرة1399873خديجة الحمدي2092704029

بني مالل خنيفرة1367213خديجة البعيشي3092704035

بني مالل خنيفرة1400260حنان حسروي4092704039

بني مالل خنيفرة1175985زكرياء ادزوز5092704056

بني مالل خنيفرة1368801خديجة زروال6092704057

بني مالل خنيفرة1367347حنان دحمان7092704060

بني مالل خنيفرة1367231خديجة الفاطمي8092704063

بني مالل خنيفرة1367309ماجدة بوتكيود9092704064

بني مالل خنيفرة1156348فاتحة كيوي10092704073

بني مالل خنيفرة735147مينة العصاوي11092704076

بني مالل خنيفرة1305504توفيق عبد الصادق12092704078

بني مالل خنيفرة1550580حسان حماد13092704080

بني مالل خنيفرة1175869هشام امغوس14092704084

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 179الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1307412عبد الرزاق هواري15092704106

بني مالل خنيفرة1308149رجاء وحتي16092704112

بني مالل خنيفرة1048041فاطة بانور17092704113

بني مالل خنيفرة1120911محمد ايت سري18092704118

بني مالل خنيفرة1269567بشرى سليماني19092704138

بني مالل خنيفرة1175042سعيد عمو20092704145

بني مالل خنيفرة1399221فاطمة الزهراء امزيل21092704146

بني مالل خنيفرة1266848توفيق غصور22092704150

بني مالل خنيفرة1177840سهام غربي23092704151

بني مالل خنيفرة1550171الحسين العالم24092704153

بني مالل خنيفرة1177568اخليفة لريكي25092704155

بني مالل خنيفرة1407270الجياللي لغزافي26092704162

بني مالل خنيفرة1550403احمد انصري27092704163

بني مالل خنيفرة1237669عبد الكريم جديد28092704168

بني مالل خنيفرة317516محمد وفلوس29092704171

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 180الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1263939حنان السماللي30092704172

بني مالل خنيفرة1580040محمد ابن دحو31092704173

بني مالل خنيفرة1585114محمد اجرتيل32092704188

بني مالل خنيفرة61013فاطمة عباسي33092704189

بني مالل خنيفرة1115710عبد الرحيم سنديد34092704192

بني مالل خنيفرة1175781حسنة فلتي35092704193

بني مالل خنيفرة1399061عبد الجليل ابوسهل36092704198

بني مالل خنيفرة1264135فاطمة الزهراء بحراوي37092704201

بني مالل خنيفرة89901سعيد السعيد38092704209

بني مالل خنيفرة1368727لوبنة التغروتي39092704213

بني مالل خنيفرة1308110كلتومة ابن علي40092704215

بني مالل خنيفرة745533نورة التاخيف41092704218

بني مالل خنيفرة1307874ابتسام مناني42092704220

بني مالل خنيفرة1400667ناجية منتصر43092704221

بني مالل خنيفرة1266785الحسين فتاح44092704223

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 181الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1548978مليكة خطابي45092704225

بني مالل خنيفرة1307578عبد االله خليل46092704227

بني مالل خنيفرة1239648خالد التازي47092704228

بني مالل خنيفرة1400819امينة قصاب48092704230

بني مالل خنيفرة1115711الصالحة لحجايري49092704233

بني مالل خنيفرة1173624لطيفة شريف50092704235

بني مالل خنيفرة1156362جمال عبد المواله51092704243

بني مالل خنيفرة1238545عبد الكبير موفيد52092704254

بني مالل خنيفرة1268957سعيد وحسين53092704257

بني مالل خنيفرة852603ربيعة أيت السيد54092704259

بني مالل خنيفرة1235468سهام بزو55092704270

بني مالل خنيفرة1239550سهام طه56092704274

بني مالل خنيفرة1176186نعيمة الخير57092704275

بني مالل خنيفرة1050465مصطفى كريت58092704283

بني مالل خنيفرة1368792هشام زهومي59092704284

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 182الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1305846خالد عسوا60092704286

بني مالل خنيفرة1368358عبدهللا فرحاني61092704287

بني مالل خنيفرة1238861عبد الواحد أوبخان62092704291

بني مالل خنيفرة1177451سعيد يفغ63092704292

بني مالل خنيفرة1307140المصطفى الزيادي64092704293

بني مالل خنيفرة1233915مصطفى عاشيري65092704294

بني مالل خنيفرة1306699اللة ليلى البوعيشي66092704318

بني مالل خنيفرة1120986محمد بوهالل67092704326

بني مالل خنيفرة1308179محمد امامي68092704331

بني مالل خنيفرة56040المصطفى بروك69092704335

بني مالل خنيفرة1550189جواد االطلسي70092704339

بني مالل خنيفرة1117856عبد الرزاق اقبيش71092704340

بني مالل خنيفرة1269242سناء الرحيوي72092704342

بني مالل خنيفرة1307266رامية حداد73092704344

بني مالل خنيفرة1235548بوشرى الشواف74092704347

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 183الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1401061عواطف وهيب75092704350

بني مالل خنيفرة1235387عبد الغفور بوطالبي76092704351

بني مالل خنيفرة1237080حميد كرون77092704352

بني مالل خنيفرة740690حسن اخشاب78092704353

بني مالل خنيفرة1550197بوعبيد البقالي79092704355

بني مالل خنيفرة1550976مونية واعالل80092704356

بني مالل خنيفرة1407592صوفيةالزعبولي81092704358

بني مالل خنيفرة1176492عبد الرحيم هاشمي82092704360

بني مالل خنيفرة1550964محمد عمير83092704367

بني مالل خنيفرة746901حسن بولمان84904060001

بني مالل خنيفرة1550862حسن مقور85904080001

بني مالل خنيفرة153509اهرو مومو86904080002

بني مالل خنيفرة734936الجياللي مقفول87925040021

بني مالل خنيفرة1265200الحبيب الشتوي88925040022

بني مالل خنيفرة737836الحبيب المحلي89925040023

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 184الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1236694الخميس الورزادي90925040029

بني مالل خنيفرة1237192الشرقاوي هاشمي91925040038

بني مالل خنيفرة1307425الهام إعرابن92925040052

بني مالل خنيفرة1047515بهيجة اكزوا93925040062

بني مالل خنيفرة1405877حمادي لمشنق94925040075

بني مالل خنيفرة1156275حياة رضواني95925040083

بني مالل خنيفرة1399415خديجة بنهموت96925040090

بني مالل خنيفرة1550957رشيد نوار97925040098

بني مالل خنيفرة1401078زكية يوسفي98925040108

بني مالل خنيفرة1044948سميرة مكافح99925040122

بني مالل خنيفرة1399631عبد اإلله شرق100925040141

بني مالل خنيفرة378745عبد العزيز ايت عبد الواحد101925040163

بني مالل خنيفرة1174220علي برعوز102925040189

بني مالل خنيفرة1176375عمر الزنيدية103925040190

بني مالل خنيفرة1048927غزالن بوزيدي104925040194

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 185الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1367426فاطمة العريف105925040201

بني مالل خنيفرة1404915فاطمة مجيب106925040206

بني مالل خنيفرة1367821فضمة متوكيل107925040208

بني مالل خنيفرة1176856فوزية السالكي108925040210

بني مالل خنيفرة1238174كمال لفضالي109925040213

بني مالل خنيفرة63120لطيفة بداري110925040219

بني مالل خنيفرة1407300محمد مراوي111925040241

بني مالل خنيفرة1367805موراد محترام112925040259

بني مالل خنيفرة1263232نجيب عبد الناوي113925040266

بني مالل خنيفرة1156425نزهة أكزوا114925040268

بني مالل خنيفرة1173728نورالدين الراشق115925040277

بني مالل خنيفرة1399634نورالدين شطيبي116925040278

بني مالل خنيفرة1263815هشام عمراوي117925040281

بني مالل خنيفرة56300وردية بوشان118925040283

بني مالل خنيفرة1550858ازهور مجدوبي119925040298

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 186الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة216712سعيد حديث120925080001

بني مالل خنيفرة1550172محمد العالم121926040010

بني مالل خنيفرة1234181محمد أيت الطالب122926040011

بني مالل خنيفرة1548858عبد العزيز موماد123926040023

بني مالل خنيفرة1406621سعاد شفيق124926040029

بني مالل خنيفرة1156195نعيمة ايت الحسين125926040030

بني مالل خنيفرة1399114عصام ايتمنايت126926040034

بني مالل خنيفرة1400038اسماء المنتصر127926040035

بني مالل خنيفرة1579723ربيعة ابوالدوهاج128926040038

بني مالل خنيفرة1264931حنان بومعزة129926040049

بني مالل خنيفرة1234566لحسن عزيم130926040058

بني مالل خنيفرة1237666يوسف جبوري131926040061

بني مالل خنيفرة1158933زكرياء خضرة132926040074

بني مالل خنيفرة1585291حنان اسقي133926040083

بني مالل خنيفرة1405009عبد العالي السماللي134926040084

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 187الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1265465بهجة الشيبي135926040087

بني مالل خنيفرة1308130عمر افطو136926040099

بني مالل خنيفرة1549799مصطفى اخصاص137926040104

بني مالل خنيفرة1181421تمزوير عبد المجيد138926040116

بني مالل خنيفرة1308269محمد رمزي139926040119

بني مالل خنيفرة1406949عبد النبي الرباط140926040126

بني مالل خنيفرة1400319عبد المالك اجوب141926040127

بني مالل خنيفرة1236204الكدر رشيدة142926040128

بني مالل خنيفرة1305710نورالدين الحيان143926040129

بني مالل خنيفرة1307344عواطف الحوزي144926040131

بني مالل خنيفرة1549908حسن بكوري145926040132

بني مالل خنيفرة1156155هشام غازي146926040133

بني مالل خنيفرة1265694زهير البشيري147926040136

بني مالل خنيفرة1306369تورية ابصايري148926040143

بني مالل خنيفرة1049116دحليوي هشام149926040145

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 188الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1263897عمر عريف150926040150

بني مالل خنيفرة1180537ناجي بشرى151926040155

بني مالل خنيفرة1308345يونس سافي152926040157

بني مالل خنيفرة1305617حوسى عياش153926040158

بني مالل خنيفرة1367726موالي ملحي154926040168

بني مالل خنيفرة1179990مينة اعباس155926040181

بني مالل خنيفرة1548936عبد اللطيف ديرازي156926040200

بني مالل خنيفرة1236325سمير الهاللي157926040202

بني مالل خنيفرة1551022امال قرقري158926040210

بني مالل خنيفرة1581556نور الدين تاشفين159926040215

بني مالل خنيفرة1268597فؤاد مراحي160926040227

بني مالل خنيفرة1550456عبد الكريم فضولي161926040229

بني مالل خنيفرة1156344عبد الرزاق عبي162926040230

بني مالل خنيفرة1550587عمر حموش163926040233

بني مالل خنيفرة746946لحسن وكاس164926040235

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 189الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1265587المصطفى العاللي165926040240

بني مالل خنيفرة1549121محمد وزغاني166926040246

بني مالل خنيفرة1235510الحسين شفيق167926040247

بني مالل خنيفرة1550074عزيزة شرق168926040249

بني مالل خنيفرة1305468سميرة عريب169926040250

بني مالل خنيفرة1179693كنزة سلم170926040256

بني مالل خنيفرة1401153فاطمة ايت الطالب171926040258

بني مالل خنيفرة1238557بوشرة محسيم172926040264

بني مالل خنيفرة1179572عبد هللا رزوق173926040271

بني مالل خنيفرة1305610محمد احليس174926040276

بني مالل خنيفرة1156299حنان باركاز175926040278

بني مالل خنيفرة1264276سميرة بكري176926040283

بني مالل خنيفرة1172955بوعشى وفاء177926040286

بني مالل خنيفرة1404497نوال ازمو178926040291

بني مالل خنيفرة1550291الجهاد والساعيد179926040293

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 190الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1115743عبد العاطي صفار180926040318

بني مالل خنيفرة1579843رجاء الحطاب181926040319

بني مالل خنيفرة1234549ازضوض احمد182926040323

بني مالل خنيفرة1581127سهام محبوب183926040326

بني مالل خنيفرة1400592جمال مسري184926040333

بني مالل خنيفرة1367079حسن امراي185926040347

بني مالل خنيفرة1550773عبد الرحيم لـحـمـــر186926080001

بني مالل خنيفرة1550561عبد المنعم هـيـدور187926080003

بني مالل خنيفرة1579837عبد العظيم الحيان188926080004

بني مالل خنيفرة1174063هشــأم بـكـــار189926080005

بني مالل خنيفرة1180055محمد يحيــى190926080006

بني مالل خنيفرة1236336محمد الهواري191926080007

بني مالل خنيفرة1265639حميد العربات192926080008

بني مالل خنيفرة148704محمد دادسي193926080009

بني مالل خنيفرة1404493ابراهيم عزيزي194927060002

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 191الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1048964حفيظ اشقير1959040040004

بني مالل خنيفرة1048990سيدي محمد موكيل1969040040005

بني مالل خنيفرة1119351فاطمة الزهراء بوكيلي مخوخي1979040040007

بني مالل خنيفرة1159004خالد الخطابي1989040040010

بني مالل خنيفرة1236868خديجة السباعي1999040040013

بني مالل خنيفرة1239078عزيز رشيد2009040040015

بني مالل خنيفرة1263910ارسالي اسماء2019040040017

بني مالل خنيفرة1264634برقديش بشرى2029040040018

بني مالل خنيفرة1265647حنان العراشي2039040040019

بني مالل خنيفرة1306576عزيزة العابدي2049040040021

بني مالل خنيفرة1400297مريم حصلتي2059040040027

بني مالل خنيفرة1406306خليد أمعاطي2069040040034

بني مالل خنيفرة1406398بخان حنان2079040040035

بني مالل خنيفرة1545686اهمامو بوعزة2089040040038

بني مالل خنيفرة1545689البنوضي فيصل2099040040039

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 192الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1549827بوعزة امساوي2109040040046

بني مالل خنيفرة1549949بن علي بن عزوز2119040040047

بني مالل خنيفرة1550020بوقرو  حادي2129040040048

بني مالل خنيفرة1123111عبد هللا المين2139040040057

بني مالل خنيفرة1158967حنان الفلوس2149040040059

بني مالل خنيفرة1173345محمد بردي2159040040061

بني مالل خنيفرة1173933لحسن أعساوي2169040040062

بني مالل خنيفرة1178249الحسين خاعيسى2179040040065

بني مالل خنيفرة1178614سعيدة أشتو2189040040066

بني مالل خنيفرة1233790ادريس اعروش2199040040070

بني مالل خنيفرة1234479لطيفة عصام2209040040072

بني مالل خنيفرة1237736طه قدوري2219040040083

بني مالل خنيفرة1239317زوهير الساخي2229040040089

بني مالل خنيفرة1263185سعيد أعراب2239040040092

بني مالل خنيفرة1264206برباش عز الدين2249040040096

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 193الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1264340هشام بلحسن2259040040098

بني مالل خنيفرة1265827مريم الفرحي2269040040102

بني مالل خنيفرة1265910فاطمة الحبشي2279040040103

بني مالل خنيفرة1267031عزيز حمداوي2289040040109

بني مالل خنيفرة1269379سميحة سعيد2299040040115

بني مالل خنيفرة1269462عبد الرحيم ساسيوي2309040040116

بني مالل خنيفرة1305491عبوبي  شادية2319040040121

بني مالل خنيفرة1305783منية العناز2329040040124

بني مالل خنيفرة1307167ناجي فتح هللا2339040040132

بني مالل خنيفرة1308512سعاد طرشيق2349040040134

بني مالل خنيفرة1308447حفيظة سوعال2359040040139

بني مالل خنيفرة1367843ناصري المصطفى2369040040144

بني مالل خنيفرة1367911هشام أخلو2379040040145

بني مالل خنيفرة60162حميد بن زين2389040040171

بني مالل خنيفرة60822إلهام فاضيلي2399040040179

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 194الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة64048نور الدين هرواني2409040040182

بني مالل خنيفرة89929محمد غرمين2419040040183

بني مالل خنيفرة737666المصطفى الشرقاوي2429040040208

بني مالل خنيفرة744254عبد الرحيم السعيدي2439040040213

بني مالل خنيفرة1046587حاكيم أوفاسك2449040040223

بني مالل خنيفرة1581856بينيس عبد الرحمان2459040040258

بني مالل خنيفرة1582018موالي المختار المحمدي2469040040260

بني مالل خنيفرة1585220الفكاك مينة2479040040274

بني مالل خنيفرة1268924مونة اوشنين2489040040279

بني مالل خنيفرة91963رشيد تسفت2499040040298

بني مالل خنيفرة1234003رابحة أحمام2509040040310

بني مالل خنيفرة1154516صباح بنعزيز2519040040312

بني مالل خنيفرة1264548هشام بنوردية252943040001

بني مالل خنيفرة1268227محمد معان253943040010

بني مالل خنيفرة338059الحبيب نويصر254943040027

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 195الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة60967سعاد تياماني255943040037

بني مالل خنيفرة1581476هشام صديق256943040038

بني مالل خنيفرة1265733عمر الباروكي257943040052

بني مالل خنيفرة1175300عبد هللا شنيك258943040056

بني مالل خنيفرة258268عبد الرحمان جمال259943040057

بني مالل خنيفرة1263238كريمة عبدوني260943040063

بني مالل خنيفرة1400824حادة رشيدي261943040068

بني مالل خنيفرة1117474رشيد حوبر262943040070

بني مالل خنيفرة1368859كوثر ابن يعيش263943040076

بني مالل خنيفرة1268771نورى نور الدين264943040081

بني مالل خنيفرة1047188رشيد سلطاني265943040084

بني مالل خنيفرة1176845هشام السهلي266943040091

بني مالل خنيفرة1174430حكيمة العاني267943040113

بني مالل خنيفرة1307311محمد حمداني268943040116

بني مالل خنيفرة1269602فوزية سودو269943040120

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 196الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1269667عبد الرزاق طهوري270943040122

بني مالل خنيفرة1549736خديجة ادردور271943040136

بني مالل خنيفرة91168عبد الفتاح السبيطي272943040144

بني مالل خنيفرة1044957امل العلوي273943040146

بني مالل خنيفرة378943حبيب العروسي274943040147

بني مالل خنيفرة1265853نبيل الفجر275943040148

بني مالل خنيفرة57994محمد شمالل276943040149

بني مالل خنيفرة56390بوعزة تامر277943040155

بني مالل خنيفرة1406997حياة فانيش278943040159

بني مالل خنيفرة1237661سناء جبيرة279943040165

بني مالل خنيفرة745204محجوبة حنافي280943040169

بني مالل خنيفرة1239193بوشرى رياضي281943040171

بني مالل خنيفرة1045969نور الدين الحداوي282943040177

بني مالل خنيفرة749872خديجة اصطيفى283943040179

بني مالل خنيفرة745338نور الدين هشامي284943040180

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 197الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة57092صالح بلحداد285943040183

بني مالل خنيفرة216893محمد حرم الزين286943040184

بني مالل خنيفرة1159073السعدية نصري287943040185

بني مالل خنيفرة1236070نورة البيالني288943040187

بني مالل خنيفرة1239683نجاة توهامي289943040190

بني مالل خنيفرة1158299حيات بوزيان290943040194

بني مالل خنيفرة60702فتيحة فناني291943040197

بني مالل خنيفرة61044رقية رحاوي292943040203

بني مالل خنيفرة1234234كنزة عكراط293943040205

بني مالل خنيفرة1399341سهام بلعمان294943040210

بني مالل خنيفرة1235908المصطفى العبالوي295943040216

بني مالل خنيفرة1046387الشرقي توهامي296943040217

بني مالل خنيفرة1367800سميحة مبتسيم297943040219

بني مالل خنيفرة734828نور الدين عزازي298943040220

بني مالل خنيفرة1233768مينة أضمان299943040222

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 198الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

بني مالل خنيفرة1236272مريم الهاني300943040223

بني مالل خنيفرة1307084سعاد السعدي301943040224

بني مالل خنيفرة60477محمد صاديقي302943040226

بني مالل خنيفرة57666محمد لمليجي303943040229

بني مالل خنيفرة56499عبد الرحيم سعيدون304943040231

بني مالل خنيفرة1046320توفيق بنشابة305943040235

بني مالل خنيفرة1177663الهام لتومي306943040238

بني مالل خنيفرة744112حسن النحال307943040245

بني مالل خنيفرة213881عبد المجيد ولد الحمرة308943080005

العيون الساقية الحمراء1178600امل  اوشك10201040018

العيون الساقية الحمراء1238456بدر ميسكيد20201040019

العيون الساقية الحمراء1549932بالتي الحبيب30201040020

العيون الساقية الحمراء1045839بلقاسم جزيل40201040021

العيون الساقية الحمراء1175237بناهو رشيدة50201040022

العيون الساقية الحمراء1156673بوتفنجان فاطمة60201040025

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 199الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

العيون الساقية الحمراء1173509بوزيد رجاء70201040028

العيون الساقية الحمراء1122817بوشعيب البركة80201040029

العيون الساقية الحمراء1264706بوعالم سلم90201040030

العيون الساقية الحمراء1173827ثورية الحاضري100201040032

العيون الساقية الحمراء1176048جميلة العدلي110201040034

العيون الساقية الحمراء1267232جميلة حوحو120201040036

العيون الساقية الحمراء1158619حسناء الكارح130201040038

العيون الساقية الحمراء1580782حسناء كزولي140201040040

العيون الساقية الحمراء1307467حفصة اسماعيلي150201040041

العيون الساقية الحمراء1263949حياة اسعود160201040043

العيون الساقية الحمراء1177567حياة لوراوي170201040044

العيون الساقية الحمراء1235781خديجة دكيك180201040045

العيون الساقية الحمراء741999خليل  الزايط190201040047

العيون الساقية الحمراء1177520خواجا تفرح200201040048

العيون الساقية الحمراء1174945رشيد أيت ماست210201040049

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 200الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

العيون الساقية الحمراء1179560رشيد رضوان220201040050

العيون الساقية الحمراء1177588رمضان لمزوكي230201040054

العيون الساقية الحمراء1399771زينب العامري240201040056

العيون الساقية الحمراء1268631زينب نضفي250201040057

العيون الساقية الحمراء60497سمير غراسي260201040060

العيون الساقية الحمراء1266860سميرة  غرار270201040061

العيون الساقية الحمراء1235984شكير العسراوي280201040066

العيون الساقية الحمراء1115078عائشة ندبور290201040070

العيون الساقية الحمراء58599عبد هللا تليحا300201040077

العيون الساقية الحمراء60218علي الريفي310201040083

العيون الساقية الحمراء1268145عمر مذكور320201040084

العيون الساقية الحمراء749869عمر وهري330201040085

العيون الساقية الحمراء1121137فاطمة الكرميس340201040089

العيون الساقية الحمراء1047558فتيحة رمضان350201040092

العيون الساقية الحمراء1266812كائن فاطمة360201040093

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 201الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

العيون الساقية الحمراء1045985كباش حمدي370201040094

العيون الساقية الحمراء1238371اللة مليكة مصباح380201040097

العيون الساقية الحمراء737920لحسن أقشوا390201040099

العيون الساقية الحمراء1053063لوز سعاد400201040101

العيون الساقية الحمراء1235739ليلى الداودي410201040102

العيون الساقية الحمراء1399606ليلى شهبان420201040103

العيون الساقية الحمراء1176365محمد األغظف الزيعر430201040105

العيون الساقية الحمراء1264090محمد باداد440201040109

العيون الساقية الحمراء1585156محمد بن جدي450201040110

العيون الساقية الحمراء1399088محمد عالي أكاك460201040113

العيون الساقية الحمراء699830محمد لصفر470201040115

العيون الساقية الحمراء1268110مديحة معقول480201040117

العيون الساقية الحمراء1238495مري ازانة490201040118

العيون الساقية الحمراء1581616مريم وداني500201040119

العيون الساقية الحمراء1050190مصطفى  بنونو510201040120

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 202الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

العيون الساقية الحمراء1264900مليكة بوكوطي520201040121

العيون الساقية الحمراء1367462مولودة البزاوي530201040123

العيون الساقية الحمراء1177586نعيمة اللمطي540201040129

العيون الساقية الحمراء1307447وردة اإلدريسي الحسني550201040131

العيون الساقية الحمراء240750يوسف حفيظي560201040133

العيون الساقية الحمراء1265678اخديجة العياشي570201040138

العيون الساقية الحمراء60518مفتدي سمية580201040141

العيون الساقية الحمراء1579957الحسين ببانا590202040002

العيون الساقية الحمراء1044635رشيد بلفقير600202040003

العيون الساقية الحمراء1399527فاطمة بوجا610202040006

العيون الساقية الحمراء1239263سعيد صبرات620202040013

العيون الساقية الحمراء1234056أسماء أيت بنشريف630202040015

العيون الساقية الحمراء1401168نوال جبري640202040016

العيون الساقية الحمراء1179205حسناء هراز650202040019

العيون الساقية الحمراء1263447لحسن أهرور660202040022

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 203الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

العيون الساقية الحمراء58533محمد ادب670202040026

العيون الساقية الحمراء57838قاسم احرشاف680202040027

العيون الساقية الحمراء238629محمد الراجي690202040032

العيون الساقية الحمراء1236492احمد الكوري700203040003

العيون الساقية الحمراء1406388حجيبة باها710203080001

العيون الساقية الحمراء1269706حبيبة طلحي720204040002

العيون الساقية الحمراء1045869محمد الهاش730204040004

العيون الساقية الحمراء1234804أم السعد بالو740204040005

العيون الساقية الحمراء58321رشيد اإلكيسلي750204040008

العيون الساقية الحمراء56384عبد هللا ابوهزراك760204040009

العيون الساقية الحمراء58266حفيظ تبركانت770204040013

العيون الساقية الحمراء1264699مالد بويدي780204040018

العيون الساقية الحمراء1265585السالكة العالل790204040020

العيون الساقية الحمراء59555الحاج الهزيلي800204040025

العيون الساقية الحمراء739292حميد كوش810204040026

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 204الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

العيون الساقية الحمراء1174507الخليفة الكيروف820204040028

العيون الساقية الحمراء1173952الهاشمي أحسين830204040034

العيون الساقية الحمراء1234765فتيحي بيالو840204040035

العيون الساقية الحمراء58302ابراهيم فهمي850204040040

العيون الساقية الحمراء739259حسن زروق860204040041

العيون الساقية الحمراء740304مصطفى آيتحسين870204040043

الرباط سال القنيطرة1156311اللة نزهة االزهاري10501040001

الرباط سال القنيطرة1368787حنان زكعوش20501040003

الرباط سال القنيطرة1400399موالي عبد الناصر قاسم30501040013

الرباط سال القنيطرة865052حفيظة الناصري40501040014

الرباط سال القنيطرة1113645مينة الدوادي50501040016

الرباط سال القنيطرة1174897فاطمة آيت أبا60501040019

الرباط سال القنيطرة1236467ابتسام الخميسي70501040024

الرباط سال القنيطرة1267112نور الدين هواري80501040028

الرباط سال القنيطرة1234376حميد أمزيان90501040029

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 205الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1306289خالد بومالل100501040030

الرباط سال القنيطرة1265605ابتسام العمراني البوحاجي110501040031

الرباط سال القنيطرة1399636امينة الشاطر120501040032

الرباط سال القنيطرة1239592خالد طالبي130501040033

الرباط سال القنيطرة1367393محمد كريم العمراني140501040034

الرباط سال القنيطرة1401049خديجة تيسير150501040035

الرباط سال القنيطرة1308205عبد الواحد أوطاطي160501040036

الرباط سال القنيطرة1399254عبدهللا أسراو170501040037

الرباط سال القنيطرة1307374عائشة حداش180501040038

الرباط سال القنيطرة1401009صفاء طاهيري علوي190501040039

الرباط سال القنيطرة1368701عادل اسقارب200501040040

الرباط سال القنيطرة1400828ياسين رفيع210501040041

الرباط سال القنيطرة1306932حميد المكاوي220501040043

الرباط سال القنيطرة1400976الهام صدقي230501040044

الرباط سال القنيطرة1368669منير لقطيب240501040045

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 206الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1305700هشام عقاوي250501040046

الرباط سال القنيطرة1235411حسن بوتميت260501040052

الرباط سال القنيطرة57879محمد خوتام270501040053

الرباط سال القنيطرة1237231عمر حيضر280501040054

الرباط سال القنيطرة1269092عبد الرحيم قصاب290501040055

الرباط سال القنيطرة1307381براهيم هراف300501040056

الرباط سال القنيطرة1400055مصطفى الراقي310501040057

الرباط سال القنيطرة1306226محمد بوكرن320501040058

الرباط سال القنيطرة1367824يسين نبالوي330501040059

الرباط سال القنيطرة1401339عبدالغني فاضلي340501040060

الرباط سال القنيطرة1178505يونس منقادي350501040061

الرباط سال القنيطرة1400916أمال الصحراوي360501040068

الرباط سال القنيطرة1406246امينة احبوب370501040070

الرباط سال القنيطرة1237384عبد الغني الحارتي380501040075

الرباط سال القنيطرة1269027اسماعيل اموسي390501040076

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 207الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1237307زينب حميدي علوي400501040077

الرباط سال القنيطرة1174859عبيدة عائشة410501040082

الرباط سال القنيطرة1268809مصطفى وهيب420501040084

الرباط سال القنيطرة1407327اكرام ميسور430501040087

الرباط سال القنيطرة1268681 آسية ناجيمي440501040092

الرباط سال القنيطرة1405109هدى امحند450501040096

الرباط سال القنيطرة1308265خالد الرمني460501040097

الرباط سال القنيطرة1263961إيمان عتيق470501040098

الرباط سال القنيطرة1399108إلهام أيت عزي480501040099

الرباط سال القنيطرة1266646فاطمة الزهراء العبدي490501040100

الرباط سال القنيطرة1176325نادية الواسع500501040103

الرباط سال القنيطرة238488مصطفى بيهي510501080001

الرباط سال القنيطرة691235محمد االدريسي الدحماني520501080002

الرباط سال القنيطرة1367956أسماء الراوي530501080003

الرباط سال القنيطرة746262لالمينة المهاجر540502040105

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 208الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1177357فاطمة هومدة550502040194

الرباط سال القنيطرة1239454غزالن سبا560502040212

الرباط سال القنيطرة1239857يوسف الزيت570502040213

الرباط سال القنيطرة1263762حبيبة أمركاس580502040216

الرباط سال القنيطرة1368791سناء زاهري590502040237

الرباط سال القنيطرة1550795لطيفة بجار600502040256

الرباط سال القنيطرة1580692مريم الصديقي610502040258

الرباط سال القنيطرة1046217عبد الرحمان بلعال620502080002

الرباط سال القنيطرة241351اكورو ربحة630503040046

الرباط سال القنيطرة878222كسيكسو فتيحة640503040090

الرباط سال القنيطرة1118815يونس بن عبد اإلله650503040102

الرباط سال القنيطرة1156285نوال أعويش660503040110

الرباط سال القنيطرة1177441اإلدريسي بويحياوي موالي هشام670503040114

الرباط سال القنيطرة1235205مريا بوكرين680503040117

الرباط سال القنيطرة1235622شيبوب لبنى690503040118

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 209الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1238894كريمة أوداود700503040120

الرباط سال القنيطرة1239416لطيفة السماللي710503040122

الرباط سال القنيطرة1266065يوسف اإلدريسي720503040129

الرباط سال القنيطرة1305653أمال أيت منصور730503040135

الرباط سال القنيطرة1307630فتيحة كواز740503040137

الرباط سال القنيطرة1308415سرحان والء750503040139

الرباط سال القنيطرة1367897والديش أسماء760503040140

الرباط سال القنيطرة1123313اسماعيل عركوبي770504040003

الرباط سال القنيطرة1308132نوار اغانم780504040010

الرباط سال القنيطرة1401034ايمان الترميذي790504040011

الرباط سال القنيطرة1368203ايمان بن عمرو800504040012

الرباط سال القنيطرة58134ع السالم اكريطيط810504040025

الرباط سال القنيطرة1263617يامنة اقداد820504040034

الرباط سال القنيطرة1047441احمد مهراز830504040046

الرباط سال القنيطرة1306209امان بودومة840504040051

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 210الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1269639ربيع طابق850504040052

الرباط سال القنيطرة1118104بناصر امباركي860504040060

الرباط سال القنيطرة1407273اسماء معاش870504040071

الرباط سال القنيطرة1368496جمال اسماعلي880504040074

الرباط سال القنيطرة1401069الياس يقين890504040084

الرباط سال القنيطرة1307409حفيظة حماني900504040123

الرباط سال القنيطرة1367423حنان العوني910504040126

الرباط سال القنيطرة1550114المختار الدرازي920504040128

الرباط سال القنيطرة54692العياشي اركاز930504040131

الرباط سال القنيطرة63464عبد السالم بوخدمي940504040145

الرباط سال القنيطرة1047449عزيز زوداني950504040188

الرباط سال القنيطرة1118103خالد ابو النور960504040191

الرباط سال القنيطرة1118112حسناء بكار970504040192

الرباط سال القنيطرة1119824حنان العياشي980504040198

الرباط سال القنيطرة1123301راضية بودوح990504040201

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 211الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1153684يوسف الذهبي1000504040208

الرباط سال القنيطرة1154423مريم بويفالن1010504040209

الرباط سال القنيطرة1173427ايمان بوكنين1020504040211

الرباط سال القنيطرة1177548جميلة لحسيني1030504040214

الرباط سال القنيطرة1234943سميرة بنقدا1040504040216

الرباط سال القنيطرة1238800خديجة وهبي1050504040218

الرباط سال القنيطرة1238828صوفية اعالم1060504040219

الرباط سال القنيطرة1239328فريدة صالحي1070504040220

الرباط سال القنيطرة1264111نجاة بغداد1080504040221

الرباط سال القنيطرة1548309محجوبة بنكميل1090504040232

الرباط سال القنيطرة1046745احمد اوعثمان1100504040239

الرباط سال القنيطرة1046043عزيز تغزاوي1110504040256

الرباط سال القنيطرة61138محمد قاسمي1120504040257

الرباط سال القنيطرة55553محمد الشاهدي الوزاني1130504040260

الرباط سال القنيطرة60307فؤاد أبو طييب1140504040265

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 212الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1046021رشيد الحشلوف1150504040277

الرباط سال القنيطرة1181462نجاة طايو1160504040282

الرباط سال القنيطرة1401200نجاة وحمي1170504040285

الرباط سال القنيطرة89728امباركة العوني1180504040292

الرباط سال القنيطرة1406046رحمة مصباحي1190504040297

الرباط سال القنيطرة1268840وفاء اعمو1200504040326

الرباط سال القنيطرة1174068ازهور بجة1210505040026

الرباط سال القنيطرة1048657التركي السعيد1220505040047

الرباط سال القنيطرة1113671الدهبي سعاد1230505040066

الرباط سال القنيطرة1265637العولة  يوسف1240505040100

الرباط سال القنيطرة1238355غزالن مرواني1250505040143

الرباط سال القنيطرة1120334النبط جميلة1260505040157

الرباط سال القنيطرة1306009الهام باللي1270505040160

الرباط سال القنيطرة1399185امال عالم1280505040170

الرباط سال القنيطرة1155822إيمان بنريان1290505040182

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 213الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1044553بديعة الطيبي1300505040187

الرباط سال القنيطرة1264797بوفتوح رجاء1310505040230

الرباط سال القنيطرة1153942جعفار بشرى1320505040241

الرباط سال القنيطرة1368865حسني بلدي1330505040271

الرباط سال القنيطرة1305921خاليد باليتي1340505040298

الرباط سال القنيطرة63822خديجة محلة1350505040305

الرباط سال القنيطرة1404908خديجة ميسيوي1360505040306

الرباط سال القنيطرة1367661خولة الرياض1370505040311

الرباط سال القنيطرة1239066رباني بوعصامي نوال1380505040318

الرباط سال القنيطرة1269466رجاء السيار1390505040321

الرباط سال القنيطرة1177409رشيد اد علي1400505040327

الرباط سال القنيطرة1049032رشيد مغامر1410505040333

الرباط سال القنيطرة1237540رضوان ادريسي1420505040338

الرباط سال القنيطرة1179477زوهير مردود1430505040346

الرباط سال القنيطرة1367926سعاد أورقى1440505040353

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 214الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة63951سعاد بويمجة1450505040354

الرباط سال القنيطرة56282سلوى البقالي1460505040368

الرباط سال القنيطرة1267380سميرة ايزاوي1470505040370

الرباط سال القنيطرة1264094سميرة بداوي1480505040371

الرباط سال القنيطرة1306001سناء بلخير1490505040376

الرباط سال القنيطرة1399937طارق الماموني1500505040391

الرباط سال القنيطرة57948عادل الضريف1510505040397

الرباط سال القنيطرة1155825عبد االله  بنمالك1520505040407

الرباط سال القنيطرة1179314عبد اإلله لغضيكة1530505040410

الرباط سال القنيطرة89985عبد القادر برعي1540505040428

الرباط سال القنيطرة1307223غالب عزالدين1550505040436

الرباط سال القنيطرة1237123غالم نجالء1560505040437

الرباط سال القنيطرة1367388فاطمة الزهراء الدريوش1570505040442

الرباط سال القنيطرة1401101فاطمة زروق1580505040449

الرباط سال القنيطرة1405039فتيحة الزريبي1590505040454

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 215الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1179211فتيحة حسنات1600505040455

الرباط سال القنيطرة1268186كريمة مجيدي1610505040474

الرباط سال القنيطرة1307433كنزة ابراهيمي1620505040475

الرباط سال القنيطرة1237813كنساس صباح1630505040476

الرباط سال القنيطرة1400076كوثر الصالحي1640505040477

الرباط سال القنيطرة1159133لعراج سعيد1650505040497

الرباط سال القنيطرة58016لعربية  عبد اللطيف1660505040498

الرباط سال القنيطرة1401033لال نعيمة تاقي1670505040503

الرباط سال القنيطرة1406476لالخديجة بن لحبيب1680505040505

الرباط سال القنيطرة1401903لمياء المحمدي1690505040506

الرباط سال القنيطرة1550676لمياء كعبوش1700505040508

الرباط سال القنيطرة1404682ليلى الفياللي1710505040509

الرباط سال القنيطرة1179420مجدوب محمد1720505040514

الرباط سال القنيطرة1269260محسن ريري1730505040518

الرباط سال القنيطرة1406768محمد الحلوي1740505040521

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 216الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1044046محمد الدبسي1750505040522

الرباط سال القنيطرة59543محمد الياقوتي1760505040536

الرباط سال القنيطرة1120578محمد بوديب1770505040539

الرباط سال القنيطرة56866محمد خطوري1780505040545

الرباط سال القنيطرة1269152محمد رحال1790505040546

الرباط سال القنيطرة1237078محمد فتوحي1800505040549

الرباط سال القنيطرة1238135محمد لعرج1810505040550

الرباط سال القنيطرة1238344مراحة  فاطمة الزهراء1820505040554

الرباط سال القنيطرة1306534مراد ادويري1830505040555

الرباط سال القنيطرة1235777مراد درويش1840505040557

الرباط سال القنيطرة1406673مريم الدام1850505040558

الرباط سال القنيطرة1180174مريم سلمان1860505040559

الرباط سال القنيطرة1580261مريم شحيمي1870505040560

الرباط سال القنيطرة1407596مصطفى الزحاف1880505040564

الرباط سال القنيطرة1234757مصطفى بلفقيه1890505040568

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 217الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1179691منى سكراني1900505040579

الرباط سال القنيطرة89499موالي عبد العزيز أو فالحي1910505040583

الرباط سال القنيطرة1234411نبيل عويش1920505040594

الرباط سال القنيطرة1267735نجوى خريفو1930505040597

الرباط سال القنيطرة1404922نعيمة المسلمي1940505040608

الرباط سال القنيطرة1118805هادي خديجة1950505040618

الرباط سال القنيطرة1400151ماجدة فليليح1960505040667

الرباط سال القنيطرة1234857عبد الوافي بنعزوز1970505080001

الرباط سال القنيطرة288500لروز محمد1980505080002

الرباط سال القنيطرة57832عبدالسالم لعبيسي1990506040017

الرباط سال القنيطرة863525خديجة الدغوغي2000506040121

الرباط سال القنيطرة1044077نورالدين بنكروم2010506040130

الرباط سال القنيطرة1046321الحسن لكحال2020506040132

الرباط سال القنيطرة1047207عبدالعلي البقالي2030506040135

الرباط سال القنيطرة1047665خاليد صولة2040506040136

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 218الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1048153مصطفى غانم2050506040137

الرباط سال القنيطرة1115235الزوهرة بوطيب2060506040139

الرباط سال القنيطرة1115247رشيدة ابورك2070506040140

الرباط سال القنيطرة1115304محمد سليماني2080506040141

الرباط سال القنيطرة1116879نادية مقدم2090506040144

الرباط سال القنيطرة1120337نرجس برايدة2100506040147

الرباط سال القنيطرة1120414اشريف مالك2110506040149

الرباط سال القنيطرة1120529وهيبة غربال2120506040150

الرباط سال القنيطرة1154508حسن الزياني2130506040152

الرباط سال القنيطرة1155660محمد القائدي2140506040157

الرباط سال القنيطرة1155828عبد االله العلوة2150506040164

الرباط سال القنيطرة1176513نور الدين حضالعين2160506040168

الرباط سال القنيطرة1239803ليلى الزاكي2170506040176

الرباط سال القنيطرة1267360الحسين اموريك2180506040181

الرباط سال القنيطرة1400058إلهام الرحماني2190506040189

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 219الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1400193مونية هشامي2200506040190

الرباط سال القنيطرة1400549فاطمة معناني2210506040191

الرباط سال القنيطرة1404668اسمهان العلوي2220506040192

الرباط سال القنيطرة1179627عادل ارميدة2230506040219

الرباط سال القنيطرة1044561محمد الشقيري2240506070001

الرباط سال القنيطرة1307838حنان مريوش2250506080001

الرباط سال القنيطرة203581احمد جوهر2260506080002

الرباط سال القنيطرة1400440إيمان خودالي2270507040002

الرباط سال القنيطرة1368670سهام لمخنت2280507040009

الرباط سال القنيطرة1400892حجيب الصبان2290507040029

الرباط سال القنيطرة1400156وسام فري2300507040048

الرباط سال القنيطرة1114338المصطفى بوغابا2310507040049

الرباط سال القنيطرة1400304خالد ابن امو2320507040059

الرباط سال القنيطرة1233754نعيمة بن التابت2330507040061

الرباط سال القنيطرة1367223رشيد البوزيدي2340507040064

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 220الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1235898حكيمة العبديوي2350507040069

الرباط سال القنيطرة1177649عبد الرحمان ازروال2360507040071

الرباط سال القنيطرة1266804نبيلة الفرقشي2370507040078

الرباط سال القنيطرة91064إسماعيل حرشة2380507040079

الرباط سال القنيطرة1367617سفيان المرابط2390507040081

الرباط سال القنيطرة1049026الشريف الهواري2400507040086

الرباط سال القنيطرة1234906جمال بن حد2410507040135

الرباط سال القنيطرة1400684عبد الرحيم نشيط2420507040148

الرباط سال القنيطرة1306554محمد الشرقي2430507040151

الرباط سال القنيطرة1407231فريد الكحل2440507040155

الرباط سال القنيطرة1179644مليكة الرويلي2450507040163

الرباط سال القنيطرة1401375الدريسية الشاوي2460507040174

الرباط سال القنيطرة1550437كريم الطاهري2470507040177

الرباط سال القنيطرة60256عبد الحق لصفر2480507040180

الرباط سال القنيطرة1399766محمد العماري2490507040181

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 221الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1238480بنعيسى امهيضرة2500507040192

الرباط سال القنيطرة1115287هشام عرفاوي2510507040205

الرباط سال القنيطرة1044736المصباحي افريطو2520507040208

الرباط سال القنيطرة1264821جهان بوحاش2530507040214

الرباط سال القنيطرة1580020مريم بالقاضي2540507040215

الرباط سال القنيطرة1268616منير نبات2550507040217

الرباط سال القنيطرة58427مصطفى الجلتي2560507040220

الرباط سال القنيطرة1368263إلهام برهوم2570507040225

الرباط سال القنيطرة1174370أبوبكر بوصاك2580507040226

الرباط سال القنيطرة1237254بشرى حاجي2590507040227

الرباط سال القنيطرة1235896دنيا العبدالوي2600507040229

الرباط سال القنيطرة1175776رشيدة فضي2610507040232

الرباط سال القنيطرة1120636خديجة بصير2620507040234

الرباط سال القنيطرة1267694سهام خطيب2630507040239

الرباط سال القنيطرة1048080لال أسماء عثماني2640507040242

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 222الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة89199بنعيسى لمشقشق2650507040243

الرباط سال القنيطرة56514محمد الروكي2660507040245

الرباط سال القنيطرة1400787عبد هللا أوالجياللي2670507040248

الرباط سال القنيطرة1268453عبد الكريم مرجان2680507040249

الرباط سال القنيطرة89868الهادي الشافعي2690507040255

الرباط سال القنيطرة1399381لبنى بن نقرو2700507040257

الرباط سال القنيطرة1046263نور الدين العاطي هللا2710507040258

الرباط سال القنيطرة1044593جمال الحسيني2720507040261

الرباط سال القنيطرة1047027المصطفى لكديوي2730507040265

الرباط سال القنيطرة1046830نجيب ميحات2740507040267

الرباط سال القنيطرة1268502محسن ميحات2750507040275

الرباط سال القنيطرة1367914حميد أولحيان2760507040276

الرباط سال القنيطرة1404702نزهة القندوسي2770507040280

الرباط سال القنيطرة1119775امال عبد الرحماني2780507040281

الرباط سال القنيطرة1155824صباح لقويطع2790507040284

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 223الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة270213محمد السكنديسي2800507040297

الرباط سال القنيطرة1155808عبد الرزاق الحرار2810507040298

الرباط سال القنيطرة1046589حميد عمود2820507040299

الرباط سال القنيطرة1115346هنيد لمبارك2830507040355

الرباط سال القنيطرة1305807سليمة عقيد2840507040406

الرباط سال القنيطرة1120501محمد هالل2850507040411

الرباط سال القنيطرة744441جمال بنانة2860507040412

الرباط سال القنيطرة1400441سناء خودالي2870507040419

الرباط سال القنيطرة1155714منصف البوعتالوي2880507040431

الرباط سال القنيطرة1581972ادريس الحاج2890507040434

الرباط سال القنيطرة1238104ليلى المحسني2900507040441

الرباط سال القنيطرة1123591خالد الدرى2910507040444

الرباط سال القنيطرة59919زهرة مفتاح2920507040446

الرباط سال القنيطرة1367100هدى العنصري2930507040448

الرباط سال القنيطرة1049342أحمد الدراز2940507040450

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 224الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الرباط سال القنيطرة1550686خالد قيصر2950507040453

الرباط سال القنيطرة1045641عبد العالي البحري2960507040460

الرباط سال القنيطرة1580780يوسف كرواجة2970507040470

الرباط سال القنيطرة1264636عادل بري2980507040471

الرباط سال القنيطرة1549357مراد المعلمي2990507040478

الرباط سال القنيطرة1581246سعيدة الناشيط3000507040479

الرباط سال القنيطرة1155739سعاد الغزوي3010507040486

الرباط سال القنيطرة1154254مصطفى الوردي3020507040494

الرباط سال القنيطرة1122979فاطمة الحسسناوي3030507080003

الرباط سال القنيطرة1120528 عتيقة حميري3040507080004

الرباط سال القنيطرة1045062ادريس لمقدم3050507080005

الرباط سال القنيطرة1119769محمد أوصابر3060507080006

الرباط سال القنيطرة1114456ادريس حرة3070504080003

الرباط سال القنيطرة1265919نزهة الهاشمي3080504080004

الدار البيضاء سطات1235974 وديع العرعري106060001

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 225الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1158336محمد الطنطاوي206060002

الدار البيضاء سطات59843محمد جانيني306060003

الدار البيضاء سطات1266240موالي رشيد المجيدي406060004

الدار البيضاء سطات1581791عائشة أزالف506070005

الدار البيضاء سطات1404864محمد ياسين لحجيبي606070007

الدار البيضاء سطات1268281الحسين مصـــار706080004

الدار البيضاء سطات1268574العربي مستعد806080005

الدار البيضاء سطات1234665سعيد بقاس906080009

الدار البيضاء سطات1581481طريق صدوق1006080010

الدار البيضاء سطات211120عبد اإلله الكحالوي1106080011

الدار البيضاء سطات206743عبد الرحيم أديب1206080012

الدار البيضاء سطات1307096عبد الصادق الصالحي1306080013

الدار البيضاء سطات744176عبد الغاني العشاب1406080014

الدار البيضاء سطات1266553عبد اللطيف الصبار1506080015

الدار البيضاء سطات1407139عبد هللا جيكال1606080017

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 226الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1235732عز الدين داوود1706080019

الدار البيضاء سطات1580767عماد الدين غزولي1806080021

الدار البيضاء سطات239748محمد الدخيسي1906080022

الدار البيضاء سطات1044686محمد المفتاحي2006080023

الدار البيضاء سطات270790محمد جدي2106080026

الدار البيضاء سطات270642محمد صدقي2206080028

الدار البيضاء سطات237399مصطفى بنساسي2306080029

الدار البيضاء سطات258218نجيب حاتمي2406080030

الدار البيضاء سطات874111خديجة السعيدي250605040012

الدار البيضاء سطات54752مصطفى ترخاوي260605040015

الدار البيضاء سطات1305636نادية آيت الحاج270605040017

الدار البيضاء سطات1113858فوزية متوكل280605040026

الدار البيضاء سطات54946نجاة ايت ريالة29606040001

الدار البيضاء سطات741913عبدالرزاق دنار30606040024

الدار البيضاء سطات1153726فاطمة الشامي31606040039

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 227الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1174551حفيظة المغراوي32606040042

الدار البيضاء سطات1265434احمد الشاوي33606040047

الدار البيضاء سطات1153904لطيفة طالب340607040008

الدار البيضاء سطات1367920رجا اومري35608040016

الدار البيضاء سطات1307984موالي المهدي مستعد العلوي36608040023

الدار البيضاء سطات1399579غزالن بوسليكي37608040026

الدار البيضاء سطات1155585بشرى بالعالم38608040061

الدار البيضاء سطات1047103سميرة العبي39608040079

الدار البيضاء سطات1268350عادل منصور40608040096

الدار البيضاء سطات1368566منى كلول41608040109

الدار البيضاء سطات140495مريم قايقاي42608040114

الدار البيضاء سطات63735 ليلى الصالح43608040134

الدار البيضاء سطات1308417حنان سرحاني44608040143

الدار البيضاء سطات1548843 أمينة يحضيه45608040144

الدار البيضاء سطات1234213الحسين أخراز46608040148

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 228الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1114087نورة ايت السي47608040149

الدار البيضاء سطات1306595 عبد الحق العالم48608040150

الدار البيضاء سطات1153734نوال مليحي490609040012

الدار البيضاء سطات1407333الحسنية منينة500609040018

الدار البيضاء سطات1368278سهام الشاذلي510609040023

الدار البيضاء سطات1119080يوسف كاهيا520609040026

الدار البيضاء سطات1269403إيمان سالمة530609040080

الدار البيضاء سطات1548842آسية سليم540609040084

الدار البيضاء سطات1266898ابتسام كوطو550610040001

الدار البيضاء سطات1307573حليمة خضراوي560610040028

الدار البيضاء سطات1180566كريمة النظيفي570610040062

الدار البيضاء سطات1180621عبد الرحيم مستبشر580611040007

الدار البيضاء سطات1263877آمال أقديم590611040022

الدار البيضاء سطات1175591بشرى العكدي600611040035

الدار البيضاء سطات1239119ابتسام الرجائي61612040001

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 229الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات744433اجو عزالدين62612040004

الدار البيضاء سطات1263383احمد عفراني63612040009

الدار البيضاء سطات1269202اربيعة سعيد64612040014

الدار البيضاء سطات1407117اسراجن عبد الرحيم65612040016

الدار البيضاء سطات1044279اإلزري نجية66612040020

الدار البيضاء سطات746278الجياللي المعانيد67612040023

الدار البيضاء سطات1237264العربي حكم68612040036

الدار البيضاء سطات58569العربي سامي69612040037

الدار البيضاء سطات1582283المصطفى رفتاني70612040052

الدار البيضاء سطات1175109المصطفى عوفي71612040054

الدار البيضاء سطات1238058المصطفى لحرش72612040059

الدار البيضاء سطات1266693المهدي فائز73612040061

الدار البيضاء سطات1305771امصحوف يوسف74612040068

الدار البيضاء سطات1400459أنس كريمة75612040073

الدار البيضاء سطات1268794اوعبو مصطفى76612040077

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 230الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1307465ايمان أسعد77612040078

الدار البيضاء سطات739153بوشعيب البورقادي78612040095

الدار البيضاء سطات1237332حفيظة حنان79612040123

الدار البيضاء سطات1367828خديجة نظيف80612040154

الدار البيضاء سطات1052221سميرة ابويردات81612040200

الدار البيضاء سطات1269867سميرة يوسري82612040204

الدار البيضاء سطات1308314سناء ركباني83612040206

الدار البيضاء سطات1306385شهبي احمد84612040213

الدار البيضاء سطات1264932عادل بومديان85612040225

الدار البيضاء سطات1123192عادل شكراوي86612040227

الدار البيضاء سطات1123259عبد الحق اكحال87612040236

الدار البيضاء سطات1267198عبد السالم هاللي88612040241

الدار البيضاء سطات1265233عبداالله شني89612040251

الدار البيضاء سطات1234903عبدالحق بنهبو90612040254

الدار البيضاء سطات1307883عبدالرحمان مرس91612040255

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 231الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1368058عبود حفيظة92612040265

الدار البيضاء سطات1266465عزيز اليسمي93612040269

الدار البيضاء سطات1307765عزيز وافي94612040271

الدار البيضاء سطات1368005عماد سائل95612040279

الدار البيضاء سطات1238238عمرو لطفي96612040281

الدار البيضاء سطات1306054عيدة بنهدي97612040284

الدار البيضاء سطات1400433فوزية خزار98612040313

الدار البيضاء سطات1307516محمد جونجير99612040346

الدار البيضاء سطات1400887ياسين ارزوزي100612040428

الدار البيضاء سطات258669حسن فارس1010613040051

الدار البيضاء سطات1046995مراد زهير1020613040052

الدار البيضاء سطات238126الغالي البكوري1030613040055

الدار البيضاء سطات1113961إيمان المتقي1040613040064

الدار البيضاء سطات211167عبد الرحيم محسيس1050613040066

الدار البيضاء سطات1159072خديجة السامي1060613040070

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 232الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات58705سعيد اسود1070613040074

الدار البيضاء سطات1119075عبد المجيد الفاللي1080613040075

الدار البيضاء سطات1265840خالد الفكاك1090613040095

الدار البيضاء سطات1580642ادريس الخطابي1100613040096

الدار البيضاء سطات1551175عبد الحميد تاويل1110613040098

الدار البيضاء سطات1118009كريمة الخال1120613040117

الدار البيضاء سطات1266669ادريس فاضل1130613040127

الدار البيضاء سطات1239245عبد الهادي سبعاوي1140613040128

الدار البيضاء سطات739328يوسف أبعير1150613040130

الدار البيضاء سطات1238338فاطمة منياني1160613040134

الدار البيضاء سطات1407090مريم حمدان1170613040147

الدار البيضاء سطات1367712عصام معروف1180613040148

الدار البيضاء سطات1367405المكي األعفر1190613040158

الدار البيضاء سطات746135بهيجة طها1200613040167

الدار البيضاء سطات1265492عبد الغاني الدروي1210613040175

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 233الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1179751عزيزة السروت1220614040067

الدار البيضاء سطات1400859كوثر رحلة1230614040106

الدار البيضاء سطات1407190الهام خورشي1240614040118

الدار البيضاء سطات1307729نجوى لمكيلي1250614040119

الدار البيضاء سطات1046273عبد الجليل كصارا1260615040045

الدار البيضاء سطات1307691الحسيني مينة1270615040055

الدار البيضاء سطات1367058حنان عاقيل1280615040056

الدار البيضاء سطات1400870رياض محمد1290615040057

الدار البيضاء سطات1266685عبد الجليل فهمي1300615040061

الدار البيضاء سطات1267273حنان  ابن ثابت1310615040070

الدار البيضاء سطات1404627منى الدقاقي1320615040074

الدار البيضاء سطات1265628عادل االنصاري1330615040078

الدار البيضاء سطات58751المصطفى برطال1340615040081

الدار البيضاء سطات58376هشام حاي1350615040083

الدار البيضاء سطات1119062جميلة فارس1360615040086

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 234الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1237082خديجة كلويا1370615040088

الدار البيضاء سطات1267084حمزاني المصطفى1380615040092

الدار البيضاء سطات1305655محند. سدات كلثوم ايت م1390615040093

الدار البيضاء سطات1400567لطيفة مجيد1400615040094

الدار البيضاء سطات1400294احمد اهراوة1410615040099

الدار البيضاء سطات1308653نسرين الزويتني1420615040100

الدار البيضاء سطات1399217امريس الخنساء1430615040101

الدار البيضاء سطات1269120عادل رشيد1440615040103

الدار البيضاء سطات1264309بلقاضي أدريس1450615040105

الدار البيضاء سطات1237617ابتسام جبري1460615040107

الدار البيضاء سطات1307555زهير كساني1470615040111

الدار البيضاء سطات1368664فوزية  لبروحي1480615040112

الدار البيضاء سطات1267272سهام ابن الخلقي1490615040115

الدار البيضاء سطات1114185نادية المراكشي1500615040116

الدار البيضاء سطات1264470جواد بنهلو1510615040117

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 235الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1368258ليلى بنطلحة1520615040119

الدار البيضاء سطات1049421رشيد الغالمي1530615040120

الدار البيضاء سطات1119726أزدي عبد الفتاح1540615040123

الدار البيضاء سطات738664خديجة صابي1550615040132

الدار البيضاء سطات56200اكرام عبد اإلله1560615040133

الدار البيضاء سطات1179179سعيدة حمز1570615040135

الدار البيضاء سطات1236408محسن الكاوي1580615040136

الدار البيضاء سطات1174003ايت اولحيان امال1590615040138

الدار البيضاء سطات1239267يوسف صدوق1600615040139

الدار البيضاء سطات1266906نورة حبو1610615040142

الدار البيضاء سطات1305572عفني احالم1620615040143

الدار البيضاء سطات1269227عماد غفور1630615040145

الدار البيضاء سطات1399876خديجة الهنوي1640615040146

الدار البيضاء سطات1239674ثريا التلمسني1650615040147

الدار البيضاء سطات64115عبد العالي اعيونة1660615040154

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 236الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1179880احشومي يونس1670615040174

الدار البيضاء سطات1238551فاطمة محب1680615040175

الدار البيضاء سطات1238595وصال موريد1690615040178

الدار البيضاء سطات1239498حفيظة سوالي1700615040181

الدار البيضاء سطات1235785عبد الرزاق ديابي1710615040182

الدار البيضاء سطات1237712ابتسام كعب1720615040183

الدار البيضاء سطات1269454بشرى سركالي1730615040184

الدار البيضاء سطات1269564منى السالوي1740615040185

الدار البيضاء سطات1265984زهرة الهمروشي1750615040187

الدار البيضاء سطات1266188اسمهان الخومالي1760615040188

الدار البيضاء سطات1407379عبد الجليل الناصري1770615040191

الدار البيضاء سطات1367645الياجيزي ايمان1780615040192

الدار البيضاء سطات1400016عز الدين البيطار1790615040194

الدار البيضاء سطات1368029فتيحة   السماللي1800615040197

الدار البيضاء سطات1400077بوشرة الصالحي1810615040198

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 237الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1269975نسرين زروال1820615040203

الدار البيضاء سطات742096الكبيرة عيسى1830615040207

الدار البيضاء سطات1115731محمد الحنصالي1840615040209

الدار البيضاء سطات1266215حامد المعطاوي1850615040212

الدار البيضاء سطات1264847عبد القادر بوحوت1860615040213

الدار البيضاء سطات1400240نبيلة حناني1870615040222

الدار البيضاء سطات1264887احمد بوخليفي1880615040225

الدار البيضاء سطات1401764اسماء حمدان1890615040226

الدار البيضاء سطات1266243المخشوني كنزة1900615040227

الدار البيضاء سطات1368427زينة حلوق1910615040228

الدار البيضاء سطات1264955عبد الخالق بوني1920615040231

الدار البيضاء سطات852294عائشة اهريويل1930615040235

الدار البيضاء سطات863957سمية المعتني1940615040243

الدار البيضاء سطات55653محمد عصبان1950615040257

الدار البيضاء سطات749763حميد القضيوي1960615040258

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 238الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات744114اللقوني تورية1970615040262

الدار البيضاء سطات89746منير مبارك1980615040263

الدار البيضاء سطات746335فاطنة حبراوي1990615040267

الدار البيضاء سطات1117005احمد خياطي2000615040271

الدار البيضاء سطات745677عفيفة  كسالني2010615040276

الدار البيضاء سطات1046778الرداد ظريف2020615040277

الدار البيضاء سطات1047353المصطفى بوجيدي2030615040279

الدار البيضاء سطات1045255نادية شكير2040615040282

الدار البيضاء سطات58752حليمة   المازلي2050615040283

الدار البيضاء سطات1121912محمد نخيل2060615040291

الدار البيضاء سطات1121914بوهراوة حسن2070615040292

الدار البيضاء سطات1047682الطيب ابو الوراقي2080615040293

الدار البيضاء سطات1117020سميرة بابراهيم2090615040294

الدار البيضاء سطات1117029نادية المهدي2100615040298

الدار البيضاء سطات1117031بوضياف محمد2110615040299

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 239الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1044442عزيز قشاني2120615040300

الدار البيضاء سطات1117038امال خروبة2130615040301

الدار البيضاء سطات1549999بشرى مدرع2140615040303

الدار البيضاء سطات1121940الزوهرة خساشي2150615040307

الدار البيضاء سطات1046004وفاء عالي2160615040314

الدار البيضاء سطات1117141أحالم بن الحمدونية2170615040326

الدار البيضاء سطات1121994فاطمة الفقير2180615040327

الدار البيضاء سطات1122003فراجي عبد المولى2190615040329

الدار البيضاء سطات1157740العثماني سعيدة2200615040332

الدار البيضاء سطات1122016بهية هانيم2210615040333

الدار البيضاء سطات1045793عائشة دومة2220615040334

الدار البيضاء سطات1157744عبد هللا الراغب2230615040337

الدار البيضاء سطات1173124عبد الكريم عطواشي2240615040340

الدار البيضاء سطات1174953الهام المازلي2250615040343

الدار البيضاء سطات1266424الوزوزي ياسين2260615040346

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 240الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1122013كريم بادر2270615040347

الدار البيضاء سطات1157760الزوهرة زاوري2280615040348

الدار البيضاء سطات1157761امال كنعان2290615040349

الدار البيضاء سطات1173880حميد ابو فضل2300615040350

الدار البيضاء سطات1237836أمينة خلفاوي2310615040351

الدار البيضاء سطات1179232حطاب حنان2320615040357

الدار البيضاء سطات1268451حنان مقدم2330615040358

الدار البيضاء سطات1235383جودية بوطافي2340615040360

الدار البيضاء سطات1305529مراد أبو العزيز2350615040361

الدار البيضاء سطات1266684اسماعيل فاهم2360615040363

الدار البيضاء سطات1265151توفيق شكير2370615040364

الدار البيضاء سطات1265345بوشعيب داكي2380615040366

الدار البيضاء سطات1307939بشرى مبان2390615040368

الدار البيضاء سطات1265185سارة شريف2400615040369

الدار البيضاء سطات1306872نادية الكردودي2410615040382

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 241الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1308352نادية صحيحي2420615040383

الدار البيضاء سطات1368593سناء خونتي2430615040387

الدار البيضاء سطات1367761نورة عفيف2440615040389

الدار البيضاء سطات1367170نوال البوعزيزي2450615040391

الدار البيضاء سطات1399734سعيد دريهمي2460615040398

الدار البيضاء سطات1367433نوال العسوري2470615040399

الدار البيضاء سطات1400189كوثر كيجو2480615040402

الدار البيضاء سطات1404683صبرا الفرقاني2490615040404

الدار البيضاء سطات1580685رضا الرجراجي2500615040409

الدار البيضاء سطات1549544الرميدي سومية2510615040410

الدار البيضاء سطات270578عالل كمالو2520615040444

الدار البيضاء سطات1175317حنان الشويخ2530615040469

الدار البيضاء سطات1307228لطيفة غزالي2540615040471

الدار البيضاء سطات1174459الباهلي ليلى2550615040473

الدار البيضاء سطات1266887هشام كنتور2560615040474

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 242الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1307863محمد مفتاح2570615040477

الدار البيضاء سطات1235719دجور وصال2580615040478

الدار البيضاء سطات1235470إلهام شعاب2590615040480

الدار البيضاء سطات1551118مينة سدات2600615040481

الدار البيضاء سطات1157795اسماء وحيد2610615040504

الدار البيضاء سطات1157798الكبيرة الموهادي2620615040507

الدار البيضاء سطات1239217خديجة روام2630615040510

الدار البيضاء سطات1267784لعشير عزيزة2640615040517

الدار البيضاء سطات1266917حميد حشادي2650615040519

الدار البيضاء سطات1264584بنتابت توفيق2660615040520

الدار البيضاء سطات1237954نعيمة العلوي2670615040521

الدار البيضاء سطات1264708خالد بوعلي2680615040523

الدار البيضاء سطات1400246محمد حنون2690615040527

الدار البيضاء سطات1308506خديجة توفيق2700615040528

الدار البيضاء سطات1234756اسماء بلعباس2710615040536

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 243الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1368677خديجة لواء الدين2720615040538

الدار البيضاء سطات1043686العوني مقداد2730615040547

الدار البيضاء سطات1267868لوبنة لكريدي2740615040552

الدار البيضاء سطات1267066همي حافظ2750615040558

الدار البيضاء سطات1307999عادل مزيشي2760615040575

الدار البيضاء سطات1269124أسماء الرشيد2770615040598

الدار البيضاء سطات1237213نعيمة حضري2780615040608

الدار البيضاء سطات1307707المطاري خديجة2790616040026

الدار البيضاء سطات1263594المهدي أيت الطالب2800616040029

الدار البيضاء سطات1234760إلياس بلحنش2810616040033

الدار البيضاء سطات1551008امامي فوزية2820616040036

الدار البيضاء سطات1156026امينة مكرم2830616040041

الدار البيضاء سطات1119129بدر    نايم2840616040043

الدار البيضاء سطات1153759بشرى أبو العلى2850616040046

الدار البيضاء سطات1549959بنان عبد العزيز2860616040050

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 244الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1580089بنتاجة الهام2870616040051

الدار البيضاء سطات1550346بوشعيب المختاري2880616040054

الدار البيضاء سطات1581605توهما يوسف2890616040063

الدار البيضاء سطات1236845ثريا السايح2900616040064

الدار البيضاء سطات1268994حسناء اوالد زروال2910616040081

الدار البيضاء سطات1368614حفيضة لمتوح2920616040083

الدار البيضاء سطات1580807حليم  عبدالرزاق2930616040084

الدار البيضاء سطات1406742حنان البيراع2940616040092

الدار البيضاء سطات1400531رضوان  لواء الدين2950616040114

الدار البيضاء سطات1239304سعيد صحراوي2960616040124

الدار البيضاء سطات1308491سمير طاقورت2970616040128

الدار البيضاء سطات1404816سناء جبران2980616040131

الدار البيضاء سطات1308438صوباني فاضمة2990616040143

الدار البيضاء سطات1122489نورالدين المكدازي3000616040145

الدار البيضاء سطات1405545عبد االله راجي3010616040155

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 245الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1400274فؤاد حكين3020616040224

الدار البيضاء سطات1368361فيتاوي المهدي3030616040225

الدار البيضاء سطات1237466كلثوم همار3040616040232

الدار البيضاء سطات1268033كلمونة لكوشي3050616040233

الدار البيضاء سطات1177598لركو عبد الكبير3060616040236

الدار البيضاء سطات1179368لعليوي ابراهيم3070616040238

الدار البيضاء سطات1399431لمياء ابن مكرودة3080616040239

الدار البيضاء سطات1267468ليلى جداري3090616040243

الدار البيضاء سطات1237069ليلى فوكراش3100616040244

الدار البيضاء سطات1368510محماد جدور3110616040250

الدار البيضاء سطات1236089محمد البكادي3120616040253

الدار البيضاء سطات1173487محمد البوحيري3130616040254

الدار البيضاء سطات1266090محمد الجداري3140616040255

الدار البيضاء سطات1265983محمد الحمري3150616040256

الدار البيضاء سطات1235844محمد الشرفي3160616040259

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 246الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1237099محمد الغجيجي3170616040260

الدار البيضاء سطات1550237محمد الغزالني3180616040261

الدار البيضاء سطات1367016محمد ايت الحاج3190616040265

الدار البيضاء سطات64613محمد جلواجة3200616040267

الدار البيضاء سطات1122036محمد دويراني3210616040269

الدار البيضاء سطات1263848محمد عنان3220616040271

الدار البيضاء سطات1308058محمد نوري3230616040275

الدار البيضاء سطات1267284موسى ادعيسى3240616040292

الدار البيضاء سطات1548818موسى البناد3250616040293

الدار البيضاء سطات1406672مينة الضعيفي3260616040294

الدار البيضاء سطات1267448نادية جريد3270616040302

الدار البيضاء سطات1122008نزهة البوعاني3280616040308

الدار البيضاء سطات1235120نزهة بوعسل3290616040309

الدار البيضاء سطات1580331نصيرة الدبياني3300616040310

الدار البيضاء سطات1368826نعيمة زيداني3310616040314

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 247الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الدار البيضاء سطات1175041نعيمة عمي3320616040315

الدار البيضاء سطات1235832نور الدين    ابروك3330616040317

الدار البيضاء سطات1581547نورة سهيل3340616040319

الدار البيضاء سطات1549533نورة عقيل3350616040321

الدار البيضاء سطات1400523نورة لكريني3360616040322

الدار البيضاء سطات1265868هشام الكراعي3370616040324

الدار البيضاء سطات1179973هشام انغراوي3380616040325

الدار البيضاء سطات1269819هشام تويب3390616040326

الدار البيضاء سطات1236725وديع الوهبي3400616040330

الدار البيضاء سطات1580834وفاء حركات3410616040332

الدار البيضاء سطات1581451يوسف غفران3420616040336

الدار البيضاء سطات1268022يوسف لمغمض3430616040338

الدار البيضاء سطات1367859يوسف نقري3440616040339

الدار البيضاء سطات1046237يونس لعروشي3450616040341

الدار البيضاء سطات1581715سالم اكليد3460616040346

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 248الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

الداخلة وادي الذهب1236763اكرام الناجي10102040008

الداخلة وادي الذهب1549171بديعة سليم20102040021

الداخلة وادي الذهب1263851أحمد محمود انتهاه30102040022

الداخلة وادي الذهب288382محمد فايتا40102080001

بروكسيل1581260أضرضور نجية13010

باريس1399326عائشة برودي120

باريس1367260هشام بوجعوب231

باريس1265358مصطفى داني354

باريس1368024رضا سباعي464

باريس1580516 رشيد القروطي5100

باريس1400683ناصف أحمد أمين6125

مدريد ال أحــــــد

عن الوزير وبتفويض منه

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 249الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مركز االمتحان/ األكاديمية  رقم التأجير الاسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج

2017دورة شتنبر - الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم االبتدائي 

 مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميـات

محمد ساسي: إمضاء 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

   عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  250 من 250الصفحة 


