
الرقم 

الترتيبي
مقر العمل رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

المديرية اإلقليمية بالجديدة847347احمد العصا106130002

الحي الحسني- عبد هللا كنون , تأ, ثا347304الحاج الطاهري206130003

سطات- المدرسة الجماعاتية أوالد افريحة 1403608المصطفى ردوني306130007

المديرية اإلقليمية بالجديدة738033بهيجة سماع406130009

أنفا- ثا اع حليمة 1285721فاطمة بنختي506130020

سطات- الثانوية اإلعدادية السمارة 1403612فاطمة غنام606130021

سطات- مركز االقسام التحضيرية 1398821فتيحة منشد706130022

سيدي البرنوصي- اعدادية الحسن الثاني 1403804نادية كنزالدين806130031

الجديدة- الثانوية التأهيلية أبي شعيب الدكالي 1439884نجية جلول906130032

الصخيرات تمارة- المديرية االقليمية 93107 تيمور سعاد105130001

الرباط- الثانوية االعدادية يعقوب المنصور 1440447ابتسام سباطة115130006

مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر884157السعدية ازهار125130012

مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر886852السعدية غريب135130013

338091امال مغسلي145130017
جهة - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 

الرباط سال القنيطرة

الرباط- المديرية االقليمية 1440080ثريا باحر155130018

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 

   مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 1الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مقر العمل رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 

   مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

القنيطرة- المديرية االقليمية 1126313جهاد الصغير الفاسي165130020

سيدي قاسم- الثانوية التاهيلية موالي رشيد 61277حميد طبيكة175130023

مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر61533حنان العواد185130024

سيدي قاسم- المديرية االقليمية 887479حنان لقميحي195130025

مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر972756خديجة نايت بوبكر205130028

القنيطرة- الثانوية االعدادية المختار السوسي 1403532دنيا السراج األندلسي215130029

مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر883416ربيعة االشهب225130031

الرباط- المديرية االقليمية 865009ربيعة الرايسي235130032

الرباط- الثانوية التاهيلية ابن بطوطة 1440081رشيد بوعوينات245130034

مديرية ادارة منظومة االعالم78610رشيدة العطري255130035

GENIEمديرية برنامج 91038سميرة اوراغ265130039

الصخيرات تمارة- المديرية االقليمية 270267عبد اللطيف واكناو275130042

القنيطرة- المديرية االقليمية 1403535فاطمة امعيطات285130053

1398176فاطمة بنعبو295130054
- الثانوية التاهيلية سيدي عالل البحراوي 

الخميسات

سيدي قاسم- الثانوية االعدادية اوالد انوال 1311014فوزية درواش305130057

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 2الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مقر العمل رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 

   مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

القنيطرة- المديرية االقليمية 1440115كريمة الشتوي315130058

الرباط- الثانوية االعدادية حليمة السعدية 315973محمد بلهترة325130063

سيدي قاسم- المديرية االقليمية 887480نادية كليلي335130072

الرباط- الثانوية التاهيلية الحسن الثاني 895875نعيمة شبا345130075

874790نعيمة عربي3502130001
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون 

الساقية الحمراء

1398358عالي بال3602130002
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون 

الساقية الحمراء

العيون- المدرسة اإلبتدائية معركة وادي الصفا 1129151محمد ادخيل3702130003

بوجدور- المديرية اإلقليمية 1440422سالم المحار3802130009

خريبكة- مديرية 1043880نور الدين لعريشي3909130007

خريبكة- الثانوية اإلعدادية ابن خلدون 1398818عبد العزيز هشادي4009130008

مديرية بني مالل91040الزهرة فاتح4109130012

مديرية بني مالل1403108خديجة أمين4209130014

مديرية بني مالل1398551لطيفة بالحمدي4309130018

مديرية بني مالل1440720جميلة فرحاني4409130019

مديرية الفقيه بن صالح1403109عبد الغفور لغويطر4509130021

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 3الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مقر العمل رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 

   مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

بخريبكة- المديرية اإلقليمية 1398817المصطفى هشادي4609130022

الناظور- المديرية اإلقليمية 1398905حبيبة اكناف4708130003

جرادة- سيدي محمد بن ع هللا اإلعدادية .ثا1440282سليمة بوعسل4808130007

وجدة أنجاد- المديرية اإلقليمية 93175 نعيمة يوسفي4908130009

الناظور- المديرية اإلقليمية 1403770ليلى الحبنوني5008130010

تاوريرت- ثا الخوارزمي التاهيلية 1440283سعيد النعاس5108130013

وجدة أنجاد- ثانوية مالكة الفاسي اإلعدادية 1440286نوال بن اعطى5208130014

الدريوش- ثانوية بودينار التأهيلية 1403773بشرى ادريوش5308130015

93198جميلة قيال5408130019
وجدة - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 

أنجاد

ورزازات- المديرية اإلقليمية 1397880بديعة بوغانيم5510130017

ورزازات- المديرية اإلقليمية 1439443فايزة شكوكوط5610130018

الرشيدية- المديرية اإلقليمية 93265مجدة مرزوقي5710130020

الرشيدية- المديرية اإلقليمية 1402823ابراهيم الطيبي5810130021

تزنيت- المديرية اإلقليمية 1439438الحسين فتاح5904130006

60403السعدية زركدان6004130007
أكادير - ثانوية عبد الكريم الخطابي التأهيلية 

إداوتنان

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 4الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مقر العمل رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 

   مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

أكادير إداوتنان- ثانوية المواهب االعدادية 1398356الطاهر فوزي6104130013

إنزكان ايت ملول- ثانوية محمد البقالي التّأهيلية 738060زينة اليقطين6204130020

أكادير إداوتنان- ثانوية أنوال التأهيلية 738054شهرزاد الصديق6304130026

أكادير إداوتنان- ثانوية لالمريم التأهيلية 1285481فاطمة القاسم6404130035

شفشاون- المديرية االقليمية 65412عبد االله الغرناطي6512130001

طنجة أصيلة- المديرية االقليمية 93174ليلى ورضي6612130004

وزان- المديرية اإلقليمية 315942حميد الوردي6712130005

العرائش- المديرية اإلقليمية 738037رشيدة كويرة6812130007

المديرية االقليمية طنجة أصيلة780887سعيد بنمليح طايع6912130008

838140السعيد الهرتوك7012130009
ثانوية موالي عبد السالم بن امشيش اإلعدادية ـ 

العرائش

وزان- ثانوية ابن زهر التأهيلية 886068نادية بنتوري7112130010

اكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة1262290شوقي ناصير7212130014

1398970فراح الصنهاجي لوب7312130016
ملحقة -   المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 

-العرائش 

طنجة أصيلة- المديرية االقليمية 1398974ناهد اللواح7412130017

طنجة أصيلة- المديرية االقليمية 1402819لطيفة بنيكن7512130018

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 5الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مقر العمل رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 

   مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

وزان- المديرية اإلقليمية 1403527عبدالسالم البقالي7612130019

بولمان- المديرية اإلقليمية 1125656خالد لفظلي7711130003

بولمان- المرابطين التاهيلية اوطاط ,ثا78801بوجمعة بلمكي7811130009

تازة- المديرية اإلقليمية 1398553ابتسام عزان7911130010

تازة- المديرية اإلقليمية 1402839حفيظة الحمداني8011130011

تازة- المديرية اإلقليمية 1439595عبد القادر الصالح8111130012

تازة- المديرية اإلقليمية 988234سهام لعمش8211130013

تازة- اع موالي رشيد , ثا1310824فاطمة اليعقوبي8311130015

تاونات- المديرية اإلقليمية 1398086رحمة البشيري8411130023

تاونات- المديرية اإلقليمية 78782لطيفة مرجاني8511130025

تاونات- ثانوية الوحدة التاهيلية 357907خليصة الزوبي8611130027

1402837ءاسية المغرابي8711130029
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

مكناس

فاس- المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 93199كريمة كوران8811130031

صفرو- المديرية اإلقليمية 1310089فطومة مكاني8911130033

صفرو- المديرية اإلقليمية 1398182مينة أبركي9011130037

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 6الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مقر العمل رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 

   مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

صفرو- المديرية اإلقليمية 357900فطومة مزيود9111130042

صفرو- ثا سيدي بومدين اإلعدادية 887441نعيمة براول9211130043

فاس- الثانوية التأهيلية موالي ارشيد 1398193سميرة لبيب9311130053

فاس- المديرية اإلقليمية 1310056ليلى بنعيسي9411130057

فاس- المديرية اإلقليمية 1398192ليلى بنسليمان9511130058

فاس- المديرية اإلقليمية 1398205خديجة زروال9611130063

مكناس- الثانوية االعدادية ابن المناصف 1439783مليكة التزوطي9711130068

مكناس- الثانوية االعدادية الداخلة 358608تورية الكدار9811130069

مكناس- ثانوية األزهر االعدادية 840610نجاة يدين9911130078

مكناس- مدرسة موالي يوسف 836997بنعيسى سلمان10011130081

موالي يعقوب- المديرية اإلقليمية 988162محمد الرامي10111130083

موالي يعقوب- المديرية اإلقليمية 738031مينة عناب10211130084

موالي يعقوب- المديرية اإلقليمية 1398202هناء خايسيدي10311130085

موالي يعقوب- المديرية اإلقليمية 93215خديجة دمور10411130086

كلميم- ثانوية تيموالي االعدادية 1310663الحسين كوسير10503130001

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 7الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مقر العمل رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 
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.التي ستحددها األكاديميات 

   مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

كلميم- ثانوية باب الصحراء التاهيلية 1403212نعيمة بهنين10603130002

كلميم- المديرية االقليمية 1403802محجوبة سافر10703130005

كلميم- ثانوية الصداقة التاهيلية 1440395نور الدين دباح10803130006

كلميم- ثانوية الوحدة االعدادية 1160848بالل تمداوي10903130007

كلميم- ثانوية باب الصحراء التاهيلية 1403211بهيجة فاتح11003130009

كلميم- ثانوية عبد الكريم الخطابي االعدادية 1440394رشيد زاكموزي11103130010

كلميم- ثانوية حي الفالحة االعدادية 1440396عبد الرزاق بركدي11203130011

كلميم- ثانوية الحسن الثاني التاهيلية 1403210لطيفة عاطفي11303130012

اسا الزاك- المديرية االقليمبة 1398357المختار أطويف11403130013

سيدي افني- الثانوية التأهيلية موالي عبد هللا 720286الزهرة حالوة11503130014

طانطان- ثا الشيخ محمد الخامس التأهيلية 397442جميلة شوقي11603130015

1440397فتيحة أشعود11703130019
االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم 

واد نون

1276315حسان صامع11803130020
االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم 

واد نون

أكاديمية مراكش آسفي1403028الجياللي اخويلي1197130001

أسفي- ثا ابن خلدون التاهيلية 1285728الجياللي الروقي1207130002

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 8الصفحة 



الرقم 

الترتيبي
مقر العمل رقم التأجير االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 

   مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

اسفي- المديرية اإلقليمية 1285572الزهر العمراني1217130004

الصويرة- ثانوية محمد الخامس التأهيلية 845147السعدية روامزي1227130005

مراكش- القاضي عياض . ثا832883الهام بنزوينة1237130009

أكاديمية مراكش آسفي1403031بهيجة السايب1247130015

مراكش- موسى بن نصير . ثا1398524بوجمعة بن عزيزة1257130016

أكاديمية مراكش آسفي1398516عبد الهادي بوساد1267130038

مراكش- المديرية االقليمية 1398504مباركة فهالل1277130047

مراكش- المختار السوسي . اع1398490مرية الطبايلي1287130049

محمد ساسي: إمضاء 

عن الوزير وبتفويض منه

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 9الصفحة 



األكاديمية مركز اإلجراء
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الدار البيضاء سطات

الدار البيضاء سطات

الدار البيضاء سطات

الدار البيضاء سطات

الدار البيضاء سطات

الدار البيضاء سطات

الرباط سال القنيطرة

الرباط سال القنيطرة
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الرباط سال القنيطرة

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 10الصفحة 



األكاديمية مركز اإلجراء

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

الرباط سال القنيطرة

الرباط سال القنيطرة

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 11الصفحة 



األكاديمية مركز اإلجراء

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 

الرباط سال القنيطرة

الرباط سال القنيطرة

الرباط سال القنيطرة

الرباط سال القنيطرة

العيون الساقية الحمراء

العيون الساقية الحمراء

العيون الساقية الحمراء

العيون الساقية الحمراء

بني مالل خنيفرة
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بني مالل خنيفرة

بني مالل خنيفرة

بني مالل خنيفرة

بني مالل خنيفرة

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 12الصفحة 



األكاديمية مركز اإلجراء

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 

بني مالل خنيفرة

جهة الشرق

جهة الشرق

جهة الشرق

جهة الشرق

جهة الشرق

جهة الشرق

جهة الشرق

جهة الشرق

درعة تافياللت

درعة تافياللت

درعة تافياللت

درعة تافياللت

سوس ماسة

سوس ماسة

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 13الصفحة 



األكاديمية مركز اإلجراء

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 

سوس ماسة

سوس ماسة

سوس ماسة

سوس ماسة

طنجة تطوان الحسيمة
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طنجة تطوان الحسيمة

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 14الصفحة 



األكاديمية مركز اإلجراء

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

.التي ستحددها األكاديميات 
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فاس مكناس

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 15الصفحة 



األكاديمية مركز اإلجراء

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 
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فاس مكناس

فاس مكناس
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عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 16الصفحة 



األكاديمية مركز اإلجراء

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 
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عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 17الصفحة 
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الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر - لولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية 

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

مراكش آسفي

مراكش آسفي

مراكش آسفي

مراكش آسفي
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مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  18 من 18الصفحة 


