
الرقم 

ي تيب  التر
التوقيتاألكاديمية مركز اإلجراءمقر العمل رقم التأجتر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

9hالدار البيضاء سطاتالمديرية اإلقليمية بالجديدة1407678سارة الحرف106150008

9h20الدار البيضاء سطاتالمحمدية- الثانوية التأهيلية العاليا 357903طرونجي زينب206150011

9h40الدار البيضاء سطاتسيدي بنور- المديرية اإلقليمية 1585085عبد العالي الفاهم306150013

10hالدار البيضاء سطاتمديرية سطات1403542فاتحة رخامي406150017

10h20الدار البيضاء سطاتمديرية أنفا749971محمد خربوش506150022

1585070 مصطفى بويهي65150002
 المركز الوطني للتجديد التربوي 

والتجريب
10h40الرباط سال القنيطرة

1311167أبو طالب يامنة75150003
-الثانوية التاهيلية ابي در الغفاري 

 الرباط
11hالرباط سال القنيطرة

1585043أمين المرابطي85150004
 المركز الوطني للتجديد التربوي 

والتجريب
11h20الرباط سال القنيطرة

11h40الرباط سال القنيطرةالقنيطرة- المديرية االقليمية 1407670الياس بنعرويا95150010

887392جهور نعيمة105150014
الثانوية االعدادية يعقوب المنصور 

الصخيرات تمارة- 
12hالرباط سال القنيطرة

12h20الرباط سال القنيطرةسال- مدرسة محمد القاسمي 1398980خديجة الصابونجي115150019

1398792خديجة العيشي125150020
الثانوية االعدادية  المهدي بن 

سيدي قاسم- تومرت 
14h20الرباط سال القنيطرة

14h40الرباط سال القنيطرةسال- المديرية االقليمية 270334عبد الواحد حبيبي135150032

15hالرباط سال القنيطرةسال- الثانوية التاهيلية جمال الدرة 93232عزيزة البيضا145150034

15h20الرباط سال القنيطرةسال- الثانوية االعدادية شالة 1172212عواطف الساهلي155150036

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر -  لولوج الدرجة الثانية من درجة التقنيين 

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

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  8 من 1 الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
التوقيتاألكاديمية مركز اإلجراءمقر العمل رقم التأجتر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر -  لولوج الدرجة الثانية من درجة التقنيين 

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

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

1587019فاطمة دادي165150042
االدارة المكلفة بتاهيل المؤسسات 

اإلدارة المركزية- التعليمية 
15h40الرباط سال القنيطرة

63710ليلة بومعزة175150049
مديرية التقويم وتنظيم الحياة 

المدرسية والتكوينات المشتركة 

بين األكاديميات

16hالرباط سال القنيطرة

1587022ليلى اتشعيبت185150050
-االدارة المكلفة بتاهيل المؤسسات 

 اإلدارة المركزية
16h20الرباط سال القنيطرة

195150054
سيدي محمد الوزاني 

الرهوني
16h40الرباط سال القنيطرةسال- الثانوية االعدادية ابن عباد 1440049

17hالرباط سال القنيطرةمديرية ادارة منظومة االعالم1407649مليكة الكجوي205150060

1440048مليكة لبني215150061
- الثانوية االعدادية عقبة بن نافع 

سال
17h20الرباط سال القنيطرة

9hالرباط سال القنيطرةالقنيطرة- سال - أكاديمية الرباط 1587057يوسف الوارتي225150066

65406مصطفى زروالي2309150008
- ثانوية موالي اسماعيل التاهيلية 

بني مالل
9h20بني مالل حنيفرة

9h40جهة الشرقأكاديمية جهة الشرق1440242ليلى صقصاقة2408150003

10hجهة الشرقتاوريرت- المديرية اإلقليمية 1587067رضوان االدريسي2508150006

1403766أمال الفياللي2608150015
المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين 

وجدة أنجاد- 
10h20جهة الشرق

10h40درعة تافياللتورزازات- المديرية اإلقليمية 1585042صايم علي2710150004

11hدرعة تافياللتالمديرية اإلقليمية ورزازات57183عبد هللا منصوري2810150006

214303علي لمني2910150011
ثانوية المختار السوسي اإلعدادية 

الرشيدية- 
11h20درعة تافياللت

11h40سوس ماسةأكادير اداوتنان- المديرية اإلقليمية 1440503الجوهري جوهرة العفة3004150001

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  8 من 2 الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
التوقيتاألكاديمية مركز اإلجراءمقر العمل رقم التأجتر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر -  لولوج الدرجة الثانية من درجة التقنيين 

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

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

12hسوس ماسةأكاديمية جهة سوس ماسة1585077سعيد أدالل3104150006

12h20سوس ماسةتزنيت- المديرية اإلقليمية 845180عثمان موكين3204150009

14h20طنجة تطوان الحسيمةوزان- المديرية اإلقليمية 1585047زكرياء الكاطب3312150002

14h40طنجة تطوان الحسيمةوزان- المديرية اإلقليمية 1587047ادريس فضيالت3412150003

15hفاس مكناسإفران- المديرية اإلقليمية 1585074المصطفى عماري علوي3511150001

15h20فاس مكناسالحاجب- المديرية اإلقليمية 1587060أسامة زازية3611150002

15h40فاس مكناسبولمان- المديرية اإلقليمية 1585061مريم عيمشي3711150005

16hفاس مكناستازة- المديرية اإلقليمية 1585063محمد الوهبي3811150008

1398190مريم الصغير3911150014
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة فاس مكناس
16h20فاس مكناس

1585080سمية التجاني4011150017
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة فاس مكناس
16h40فاس مكناس

93156لطيفة بوركة4111150018
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة فاس مكناس
17hفاس مكناس

17h20فاس مكناسمكناس- المديرية اإلقليمية 1585056جمال بنسليمان4211150029

9hفاس مكناسمكناس- المديرية اإلقليمية 749886حميد الحجري4311150030

9h20مراكش آسفيمراكش- المديرية االقليمية 1585076رشيد بودراري447150005

9h40مراكش آسفيمراكش- المديرية االقليمية 738004عبد الجليل العلياني457150006

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  8 من 3 الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
التوقيتاألكاديمية مركز اإلجراءمقر العمل رقم التأجتر االسم الشخصي والعائليرقم االمتحان

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر -  لولوج الدرجة الثانية من درجة التقنيين 

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

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

10hمراكش آسفيأكاديمية مراكش آسفي1585471عبد الرحيم بن الخرشوف467150007

10h20مراكش آسفيمراكش- القاضي عياض . اع1439867منى سباعي ساسي477150013

10h40مراكش آسفيمديرية شيشاوة1585072نجيب ايت صالح487150015

11hمراكش آسفيالمديرية اإلقليمية بالصويرة1585083ياسين التناني497150018

عن الوزير وبتفويض منه

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء 

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  8 من 4 الصفحة 



التاري    خ

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر -  لولوج الدرجة الثانية من درجة التقنيين 

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

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  8 من 5 الصفحة 



التاري    خ

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر -  لولوج الدرجة الثانية من درجة التقنيين 

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

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 2

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  8 من 6 الصفحة 



التاري    خ

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر -  لولوج الدرجة الثانية من درجة التقنيين 

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

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 3

2019 أبريل 4

2019 أبريل 4

2019 أبريل 4

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  8 من 7 الصفحة 



التاري    خ

الئحة بأسماء الناجحين في االختبارات الكتابية المتحان الكفاءة المهنية

2018دورة دجنبر -  لولوج الدرجة الثانية من درجة التقنيين 

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

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة . الرباط، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة أسفله - ألساتذة التعليم التقني حي الرياض 

.استدعاء للمترشحين المعنيين 

2019 أبريل 4

2019 أبريل 4

2019 أبريل 4

2019 أبريل 4

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

محمد ساسي: إمضاء  8 من 8 الصفحة 


