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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1992893849-12-03راتب عتمان100000

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1992988254-12-28اوزينب الهام100001

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993922145-01-01االدريسي احمد100002

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993912090-01-01بنزيزى ميمون100003

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993911515-01-02العلمي محمد100004

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993899248-01-19الكرماط رتيبة100005

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993955403-03-02 عبدالواحد اشرقي100006

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993897722-03-07غفس مريم100007

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993920858-03-12خاضيري احسين100008

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993899536-03-29البوشيخي سهيل100009

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993887785-04-01الشحيمي خاليد100010

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993894178-04-02الصنهاجي زكرياء100011

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19931031526-04-15المكاوي خالد100012

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993982704-06-30كسكاسي ياسين100013

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993946361-08-30الهواري لبنى100014

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993973422-09-04الكيري الحبيب100015

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993869069-09-13العودي ازهور100016

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993892672-10-04هالل عمر100017

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19931020502-10-04العيادي عبد الرحيم100018

1الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993906792-11-16الصلبي عبدالهادي100019

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993932132-11-30اتوعبوت حمو100020
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1993993822-12-02وحود كريم100021

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994883089-01-01والي علمي  سهام100022

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994907909-02-17حلحول سكينة100023

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994897719-04-27سربوت سهام100024

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994932787-05-01ايت العربي حسن100025

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19941049848-05-07كريم عثمان100026

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994951116-05-15القاسمي الحسين100027

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994999746-05-24القرطيط ايمان100028

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994869713-07-02رقاس بوشرى100029

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994877183-07-06شموري مصطفى100030
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19941004654-07-12العزاوي يوسف100031

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994952463-07-18الشباب عادل100032

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994986239-07-19فرتاحي إلياس100033

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994952258-08-17مادو عبد الرحمان100034

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994988397-08-30أفناني صفاء100035

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19941023915-09-19الكواني بثينة100036

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994971983-10-10العلمي زينب100037

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19941058515-10-25خيري محمد100038

2الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994877511-11-14اسليمني عزالدين100039

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994963708-11-23أهل التهامي هدى100040
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994919041-11-24كربوب عبد الحليم100041

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1994917804-12-13الجهبلي محمد100042

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995950145-01-03أقشتول محمد100043

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995926545-01-09بارزوق محمد100044

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995914857-02-06الحجاجي يوسف100045

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19951028678-03-23زين الدين عبد السالم100046

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995869552-03-24اغشوين محمد100047

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995967700-03-25عمراوي حسناء100048

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995957605-03-28شادو حسن100049

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995869522-04-01اليخالفي ياسين100050
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995970702-04-03ابوالمجد محمد ياسين100051

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19951067572-06-01صادق حميدي100052

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995869667-08-04لمسعدي سليمان100053

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995940239-08-06الهادف محمد100054

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995905302-08-28مزيان يونس100055

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995965766-09-14الداوودي سكينة100056

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995920796-10-01الربيعي حميد100057

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995952338-10-13محروش رشيد100058

3الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995914337-10-20شاكري مراد100059

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995992848-11-07لحمايدي محمد100060
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995884089-11-10عتيق  محمد100061

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995901347-11-30جرف محمد100062

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995919119-12-15البنعيسي الحسيني كريم100063

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1995993708-12-28موصديق أحمد100064

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996894872-01-01الزروكي  عبد الرفيع100065

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996873467-01-29حجيجو حفصة100066

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19961034044-02-01مسكين محمد100067

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996919661-02-25بلعيد عصام100068

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996946293-02-26ناجي عبدالحق100069

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996953698-03-06أدريس عزيز100070
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996905155-03-07غزال مريم100071

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996952658-04-19بركاوي موسى100072

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996966160-04-19أومالل عمر100073

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996921634-06-01تردوست عبدهللا100074

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996972876-06-17لوتيد ادريس100075

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996933866-09-10ارشو سهام100076

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996973552-09-19وزرور إلياس100077

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996979271-10-12كالطي عزير100078

4الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19961025063-10-22بوناصر مروان100079

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19961064548-11-03ارزيق سارة100080
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1996873941-12-27رشيدي أنس100081

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997883722-01-01قوبي حليمة100082

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997944813-01-02عمود  طارق100083

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997894976-01-30الصنهاجي  ياسين100084

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997967028-02-01عرفاوي حمزة100085

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997974802-02-04احيا فاطمة100086

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997914602-02-16قدوري  منصف100087

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19971018371-02-27النحالي نسيم100088

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997975929-03-28العساوي وليد100089

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997888304-04-27راص اسماعيل100090
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997912842-05-13فتحا أميمة100091

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997953655-05-24بندحو االدريسي زكية100092

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997965752-05-27اإلدريسي نوال100093

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19971013895-05-30العزاوي عبدالعزيز100094

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997962277-06-07انويكة خالد100095

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997985106-06-15قلوش  الحسين100096

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997989708-07-06غجداوي علوي اسامة100097

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997936669-07-11أكبيري علوي محمد االمين100098

5الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997920926-07-18بولمكول هدى100099

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997893017-08-03ايت خويا محمد100100
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997994150-09-09خافو سمية100101

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997941782-09-30السعيدي سهام100102

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997884721-10-16عمري يونس100103

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997917446-11-09السالك فاطمة الزهراء100104

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997933122-11-23الورياغلي فراح100105

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997995638-12-03جمال نهيلة100106

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997914687-12-12البخياري يوسف100107

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997953018-12-12اجويط عبد الوافي100108

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997959962-12-15عبيدي إكرام100109

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997903282-12-23الكمودي سفيان100110
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997966325-12-24الرياني عبدالرحيم100111

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1997899834-12-24بن حو لي محمد100112

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998918872-01-01البردعي زهير100113

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998976555-01-01اغرابي مريم100114

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998915924-01-01حمونة محمد100115

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998907493-01-09لوديي يونس100116

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998938178-01-24سمري ابتسام100117

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998876288-01-28العلمي محمد100118

6الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998884765-02-02سالمي طارق100119

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998908841-02-07التشيش إسماعيل100120
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19981010410-02-17السويني مريم100121

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998939850-02-18إشطوحن حسن100122

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998913742-02-26بلمير حمزة100123

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998994185-03-05الجناتي سليمان100124

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998922006-03-15الهمروش وصال100125

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998875770-03-18قارة محمد100126

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998867526-04-14طوش سفيان100127

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998952466-05-08الحسوني فاطمة100128

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998924453-05-15الجبوري محسن100129

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998882245-05-28شطر غيثة100130
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998874580-06-03افقير احمد100131

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19981015732-06-08الزغاري مريم100132

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998978151-06-09عبد العظيم سفيان100133

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998914198-06-10لشقر محمد100134

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998907066-06-23الريفي محمد100135

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998930787-06-24العماري فاطمة100136

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998914065-07-02مشكور مريم100137

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998958672-07-16المصلوحي فاطمة الزهراء100138

7الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19981010853-07-17أسرار  لبنى100139

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998914109-07-21فارس ثورية100140



15/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998924916-08-15بلخو فاطنة100141

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19981039750-08-18الديهاجي عبدالرحيم100142

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998965430-08-26البياضي محمد100143

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998876389-08-26بوشيخي ايمان100144

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998966934-08-27سكيري شيماء100145

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998934114-09-24امكرور كوثر100146

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998882179-10-12العيساوي ادريس100147

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19981049067-10-20بويدمارا سهام100148

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998898320-10-28عمري أميمة100149

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998917798-12-02سالمتي أيمن100150
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998935945-12-07البرودي زهرة100151

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19981013249-12-09اجنيني أيوب100152

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998979582-12-28أمرجاكو ياسين100153

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1998878909-12-29العمارتي معاد100154

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19981041970-12-30التويبي محمد100155

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999977203-01-01الخميسي فاطمة100156

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999931459-01-01قاسمي نزهة100157

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19991006832-01-04مداني مروان100158

8الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999988513-01-06شافي احمد100159

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19991040852-01-10المدهون حمزة100160
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999896446-01-11غفال فاطمة الزهراء100161

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999976685-01-15أولكوش رشيد100162

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999916349-01-31البرانصي فدوى100163

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19991006336-01-31المير حسن100164

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19991047955-02-03الزغاري محمد100165

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19991019087-02-06مكوار  عبد الحفيظ100166

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19991023966-02-10الموساوي عبد الحميد100167

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999873841-02-19حمان عبد هللا100168

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999942692-02-27العماري سناء100169

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999940627-03-18بونويرة محمد100170
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999902736-03-28حليم محمد100171

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999922408-03-31الزكاري إلياس100172

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19991016009-04-01جطو يسرى100173

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999878066-04-01دويدن حمزة100174

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999880864-04-15الوزاني الشاهدي سعاد100175

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999910102-04-17الطويل عبدالمالك100176

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999976563-04-23القشاوي عمر100177

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999963713-05-02دادي خديجة100178

9الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999984089-05-06لمبركي سناء100179

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999943461-05-07باعال احمد100180
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999965978-06-18الشلفي محمد100181

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19991013604-06-30عبو  لحسن100182

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999942798-07-12نكاس زينب100183

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999997498-07-15البقالي أسية100184

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19991014589-09-08خرماز مرية100185

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999936460-09-09الزاهي الهام100186

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19991013955-09-12بركوش شيماء100187

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات19991009958-10-08بوعيون  حفصة100188

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999875256-11-03مرزوق أيوب100189

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999906840-11-09التراس فاطمة100190
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999951729-11-20الكناوي حفصة100191

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999902693-12-06األطرش  محمد100192

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999982633-12-08بن أحمادي عدنان100193

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات1999962773-12-19كفيف المهدي100194

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20001004299-01-01كري محمد100195

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000906207-01-01الكرش ابتسام100196

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000870977-01-01بن عبو حفيظة100197

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000940920-01-01زهير سهام100198

10الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20001006846-01-01بنهيكل زينب100199

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20001015362-01-07بلحاج ياسين100200
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000951349-01-08التجاني عبد هللا100201

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000950478-02-15ايت اعراب حمزة100202

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000960732-03-13بوصوف جواد100203

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000966138-04-03بولكواز عبد الفتاح100204

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000996573-04-07الراشدي سلمى100205

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000986103-04-07اسليطن  لحسن100206

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20001066020-04-14زويتة ايمان100207

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000926688-04-20الخضراؤي زكية100208

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000914144-04-30حمداش محمد100209

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000922742-05-02سليوي سكينة100210
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000987154-05-15قدوري عبد المنعم100211

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20001024207-05-29صيهب ايمان100212

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000931464-06-01متوكيل خديجة100213

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20001061477-06-26الغزالني  حمزة100214

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000894712-06-27علوي أيوب100215

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000902600-06-30امجران محمد100216

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000987583-07-08لزرق حفصة100217

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000871625-07-12امسمير محمد100218

11الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000976850-07-29رغيوي هشام100219

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000981422-08-16هتافي إيمان100220
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20001063856-09-22اكراد إلياس100221

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000970330-09-23وهرة يوسف100222

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20001017988-09-30مؤيد عصام100223

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000995698-10-10ختام  فاطمة الزهراء100224

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000967900-10-25البوعزاوي عبد الحفيظ100225

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000931935-11-17غلوط يوسف100226

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000941799-11-27الطرفاوي محمد100227

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20001027654-11-30بوعوينة حميد100228

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000991057-12-06عدنان عبد الحكم100229

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2000904615-12-16البدوي حميد100230
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20001007230-12-21حيدا اكرام100231

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001969057-01-16دادي إيمان100232

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001949188-02-15محمدي علي100233

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001909962-02-17ابسيس بالل100234

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20011005693-03-16اوجريدي أمين100235

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20011006217-04-15بورايس حسني100236

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001977391-04-18بن عبد السالم مريم100237

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001984092-05-15دالل جمال100238

12الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001893714-05-30الطويلب مروان100239

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001933965-05-31محمودي عبده100240
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20011023184-06-02الخرباوي فدوى100241

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001888496-06-03برحو رجاء100242

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001968813-06-04بودراع إلياس100243

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001936642-06-22ادوو حمزة100244

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001939157-07-16قنزوز هند100245

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001993701-08-06شنيور رجاء100246

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20011066373-08-10اعمار ابراهيم100247

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001955202-09-15الفارح  نهيلة100248

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20011023348-09-26بلغمي آية100249

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001971656-10-04عليوي نوفيسة100250
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001907652-10-28بوقرعي نسيمة100251

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات20011006824-12-05الودان اية100252

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001964785-12-11اهنيش خولة100253

13الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينعمالة: فاسالرياضيات2001906927-12-14فالق بثينة100254

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1993872447-02-03البكري شيماء100255

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1993872102-03-05الفخور ريم100256

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1993925900-03-24المرسي سهام100257

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1993872981-04-02زحاف بشرى100258

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1993874746-05-31خلتهالو عبد النور100259

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1993965565-06-13الجبوري أسامة100260
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1993928595-07-26اوعبو امينة100261

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1993903531-08-20زرياح جميلة100262

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1993902626-09-02حتيمي فاطمة الزهراء100263

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19931007431-10-09متكل نسرين100264

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19931002039-10-23البهي زينب100265

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1993918721-11-09العنابي سالمة100266

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19931065185-12-05الشرقي هجر100267

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19941030214-02-07عمراني ادريسية100268

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1994931809-02-18تكشميطة أمين100269

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1994948721-07-01بويزرو  عبد المجيد100270
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19941002590-07-27الغرنوق مراد100271

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1994906693-08-23 تول مريم100272

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19951066698-01-27الماللي زينب100273

1الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19951043547-04-10اكرد سارة100274

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1995937427-04-19االطرش حفصة100275

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1995879915-05-09برودي مريم100276

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19951004982-06-02فطاري سارة100277

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19951039531-07-08برهي اميمة100278

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19951028803-07-09الوردي  فاطمة الزهراء100279

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19951030060-07-19المعتوكي امال100280
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1995868296-09-17هروش حفيظة100281

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1995951317-10-09مرزوقي محمد عبد الحكيم100282

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996950482-01-06أوبكو حفصة100283

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996934587-01-24بوزينب  فاطمة100284

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19961023658-02-07الوزاني االبراهيمي منى100285

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996936721-02-14الحمداوي سعاد100286

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996967750-02-17الحنافي أسماء100287

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19961019105-03-16المغاري حنان100288

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19961021734-06-04العكري إلهام100289

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996881571-07-14علوي سكينة100290
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19961018401-08-02المحرزي العلوي حفيظة100291

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996987898-09-07بن دحماني اسية100292

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996982224-09-20الطاهري حليمة100293

2الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996869111-09-21قويبع فاطمة الزهراء100294

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996889476-10-20اكريم مريم100295

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19961016900-10-31الموحد هالة100296

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19961056916-11-15النوالي  كوثر100297

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996902494-11-20السباعي كوثر100298

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996947096-11-26مبروك سكينة100299

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996952983-11-27جريض منصف100300
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996950034-12-09التاجري شعيب100301

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1996928923-12-13الحشمان أسماء100302

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19961041086-12-14وشن عبد المجيد100303

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997893862-01-15نمر نهيلة100304

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997873851-01-19بنزينب عواطف100305

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997892626-01-23بغيدا فاطمة100306

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997881345-02-03نبيل إلهام100307

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19971067211-02-05مكوار عمر100308

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997965568-02-23ادراوي ادريس100309

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997989364-02-28بنموسى سهيلة100310
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19971011217-04-01الزغاري  سامية100311

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997913144-04-27معزوز علية100312

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997888176-05-20خشاب غيثة100313

3الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19971033525-07-14الكون أمين100314

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997966097-07-15رزق هللا  هجر100315

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997887895-07-17العلمي محمد100316

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997920127-07-31عرفة شيماء100317

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997996802-08-02شربادوي صالح100318

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19971028542-09-18كساب سكينة100319

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19971035119-09-20قندوسي سمية100320
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997894658-10-12بوديك فاطمة الزهراء100321

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997872483-10-19الرامي أمينة100322

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997930256-10-21عنبر أميمة100323

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997875647-10-27علوي حنان100324

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997883182-11-07دادة فاطمة الزهراء100325

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997962604-11-10الحاجي سماح100326

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997900558-11-13اسنني يونس100327

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997984835-11-25ابواشكورن عبداالله100328

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997917329-12-03أحموت كوثر100329

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997911933-12-14بودوهو مصطفى100330
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997922288-12-15غبور أيوب علي100331

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997882317-12-22فتاحي فاطمة الزهراء100332

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997999222-12-27حدوش نزهة100333

4الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1997894242-12-30المحوفر فاطمة100334

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998867986-01-18بن المؤذن مصعب100335

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19981066604-01-20ازلماط مروة100336

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998878447-02-20تلويزت هاجر100337

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998883636-04-03عثماني محمد100338

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998921407-04-25القطيبي  فراح100339

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998910435-05-16ناجي بشرى100340
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19981029753-05-19المجدوب  أمينة100341

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998880719-05-27مكتوب سهام100342

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998907176-05-30نقروز معروف100343

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998893559-05-30الوراد سكينة100344

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998962048-06-16عدنان حاتم100345

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19981064063-06-27طلبي المهدي100346

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19981045675-07-12السريتي مريم100347

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19981058843-07-17مستقيم زينب100348

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19981019056-07-21الركراكي إيمان100349

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998911561-07-24الشواي وليد100350
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998953979-07-29ديدي أميمة100351

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998878763-07-31ضيفي فاطمة الزهراء100352

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998976894-08-11مرضوض امال100353

5الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998993164-08-18زروالي فاطنة100354

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998906306-10-07أوحسين فاطمة الزهراء100355

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19981020379-10-16الدريسي يوسف100356

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998962288-11-02بابور فاطمة الزهراء100357

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998957565-11-04الغول هند100358

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998938454-11-14العموري أنس100359

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998952325-11-15الدرمون حمزة100360
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998877141-11-25الري عمر100361

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998952615-12-02زيزي رانية100362

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998891212-12-03أديب شيماء100363

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19981037856-12-13ملياني محمد100364

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1998900595-12-31ابراهيمي ياسين100365

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999889636-01-04الزياني شيماء100366

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999966575-01-10بدرة  امل100367

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999924479-01-25باللي توفيق100368

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999912447-01-28أغوثان  حسنة100369

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999915903-01-28العلوي فاطمة الزهراء100370
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991006228-01-29الزاوري بسمة100371

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999985417-02-01محرزي العلوي أميمة100372

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999914790-02-05بن فارس أمين100373

6الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999925176-04-02غنو زهور100374

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991050593-04-04بواحنيض ندى100375

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999893976-04-07اصوييط يونس100376

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999906546-04-14بوكمارة لمياء100377

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999966301-04-25أنكريم عبد الصمد100378

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991008555-05-08لعميري صالح الدين100379

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999958338-05-14البغدادي ضحى100380
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999926609-05-23لحنين مريم100381

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999875555-06-24مريزق مرية100382

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999883277-06-24بوشيخي أشرف100383

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999969902-06-29زريق شادية100384

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999894611-07-01اللباخ  مجيدة100385

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999985629-07-01بساوي رجاء100386

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991046724-07-01بوزياني نوال100387

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999901165-07-04التزاني نهيلة100388

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991000223-07-09اعبودة زكرياء100389

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999951849-07-17المربوح ضحى100390
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999903226-07-21حرشان محمد100391

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999965256-07-26المحمودي ابتسام100392

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991009685-07-27التسافي شروق100393

7الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991017601-07-30لعشاري  زكرياء100394

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991038357-08-01البقالي توفيق100395

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999920803-08-06قاسمي اكرام100396

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999921076-08-09نجار اسماء100397

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999933582-08-20الذهبي عائشة100398

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991054091-08-20الطيبي نجوى100399

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999878487-08-21بنعبدالجليل وصال100400
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999951199-09-06بوسلهام نهيلة100401

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999998315-09-09بايفلت وليد100402

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999986617-09-10جابري كوتر100403

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999946910-09-15الياسميني مريم100404

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991005126-09-17كناني  الهام100405

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999954824-09-29بنزكنون مريم100406

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991038471-09-30بلحسن محمد100407

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991021446-10-02ثابتي أنس100408

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991021817-10-02يدير منعم100409

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991025464-10-07السراجي عايدة100410
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999973908-10-11اميها فاطمة الزهراء100411

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999994944-10-16لمريحي نهيلة100412

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999942215-10-18السعدي سمية100413

8الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999886611-10-23بنخدة توفيق100414

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999953563-10-28وحنى اعمر100415

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991021270-10-29ادامين محمد100416

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999943527-11-01الزرعي شيماء100417

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991016560-11-03أمجاد إسراء100418

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999990338-11-09ينبوع نهيلة100419

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991065614-11-11طوبي زينب100420
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999924312-11-13البكوري  عبد الصمد100421

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999872473-11-14العروسي سعد أمين100422

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999881107-11-29النجاشي مريم100423

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999943573-12-06زاهري ياسمين100424

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999927397-12-09قنديل حليمة100425

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991048646-12-12امهاوش  نادية100426

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999908623-12-14البوزرازي سمية100427

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991012922-12-16الشكوري أميمة100428

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999957462-12-21السوسي  مراد100429

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991038399-12-23اخمو حمزة100430
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999936105-12-26الحاجي نرجس100431

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية19991060334-12-27اسماحي محمد100432

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية1999942467-12-31الوكيلي فاطمة الزهراء100433

9الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000893034-01-01يوسفي أسماء100434

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001000566-01-01ابراول شيماء100435

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000916107-01-10الصوفي رضى100436

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000965042-01-11مودب أميمة100437

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000910901-01-12زروقي أسية100438

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000911378-01-14لودي زينب100439

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000895773-01-15الملوكي عبد الرحمان100440



45/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000868197-01-26حمودة محمد100441

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000927485-02-21لكحل هاجر100442

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001000663-02-29زهري  رقية100443

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000987663-03-01الساقي إكرام100444

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001022815-03-18طناني نهيلة100445

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000985173-03-31شاشي محمد رضا100446

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000899820-04-15اوعشي أمين100447

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000992837-05-07العسراوي سناء100448

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001040192-05-07الزمراني سمير100449

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001025078-05-09ازنود عبد الستار100450
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000889932-05-15هوزين  مريم100451

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000948548-05-25السني أحمد100452

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000932088-06-01العيساوي مريم100453

10الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000990150-06-01الصديق سهام100454

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000980540-06-04العمراوي عبد المنعم100455

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001053926-06-14الفاسي  بشرى100456

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000990397-06-29بسباس  مريم100457

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000938026-07-04الوكيلي منى100458

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000972438-07-07بولعلى أسماء100459

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000942041-07-08السراج إلهام100460
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001052507-07-11البكاي  عبد العالي100461

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001036881-07-15كوثر اعمود100462

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000917000-07-27القيطوني نورة100463

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000940458-08-01أولفضيل نادية100464

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001018140-08-01العفوي اسماعيل100465

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000906183-08-03العياشي مهدي100466

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000946283-08-04السليماني نجوى100467

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000943019-08-18سوسي يسرى100468

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000976046-08-20فراطي حجيبة100469

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000902118-08-25الوكيلي ياسين100470
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000985799-08-26بابص فاطمة الزهراء100471

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001002840-08-26رحيوي ندى100472

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001016350-08-30اليعكوبي صفاء100473

11الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000932843-09-02دادي سومية100474

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000926261-09-05الهادف نوار100475

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000916867-09-06أيت عمر اسماء100476

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001026200-09-10حمدة ليلى100477

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000946501-09-15فلحون  رانية100478

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000904663-09-17اهرام سكينة100479

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000889486-09-27الحسوني  مريم100480
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000895703-09-29الزدكي مريم100481

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000939731-09-29العمومري سلمى100482

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000884807-09-30الموزازي احالم100483

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000999037-10-01عباسي أيوب100484

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000916073-10-04الفتحي ياسمين100485

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000916609-10-06سجاري كوثر100486

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000883155-10-08الخروبي عبداالاله100487

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001021450-10-14الكرميط حياة100488

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000992374-10-27كرطيط حنان100489

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000985264-10-29دداو احسان100490
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000928328-11-01االزامي العدلي سفيان100491

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000895420-11-01الراقي  خديجة100492

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000921215-11-02امزايتي عفاف100493

12الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001009326-11-06غليمي هناء100494

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001036968-11-07الصوابني  عمر100495

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001061238-11-10بوفوص أيمن100496

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000967864-11-24الغزاوي مريم100497

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001032793-11-24قاصح أسماء100498

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000900527-12-01برانية رضى100499

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20001011345-12-01اشراق محمد100500



51/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000896575-12-04المفكر لمياء100501

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000911542-12-06الزغديدي امال100502

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000948553-12-10اتشيري حياة100503

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000960615-12-10أومهدي شيماء100504

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000991521-12-12صديقي ابتسام100505

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000889496-12-13الزديح أمينة100506

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000951503-12-14الرتيمي هاجر100507

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000891902-12-18عوباد ندير100508

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000908032-12-20الحمومي سفيان100509

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000939554-12-22الغيناوي دنيا100510
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000994028-12-26فتحي آمنة100511

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000879669-12-26الشافعي هشام100512

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000986632-12-27بويندوان  نورة100513

13الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000990160-12-30حموتي  أميمة100514

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2000868230-12-30الغبار هديل100515

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011024959-01-01الدرة  وسيمة100516

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001898167-01-03العباسي نسيمة100517

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001923624-01-04المهاوي هدى100518

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011043060-01-09معزوزي عذراء100519

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001898054-01-12المرابط وسيم100520
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011042312-01-16المراكشي محمد100521

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001974757-01-17الضاوي  نسرين100522

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001933888-01-20قدوري  محمود100523

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001948496-01-22شوهان مريم100524

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001912105-02-01افريخ ماجدة100525

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001911834-02-16تتمقان محمد100526

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001940471-02-26اوالفالح مليكة100527

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001876156-03-10السهلي شرف الدين100528

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001971097-03-13بعسري شرفة100529

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001883765-03-15الراحمي هبة100530
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011001766-03-18كرطيط احالم100531

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001962900-03-20القرشي حنان100532

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011014729-03-23موسين كنزة100533

14الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001875819-03-26بوكرمة نهال100534

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001934218-03-28البخيري  هشام100535

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001949766-04-12بوزداين  مريم100536

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001889878-04-23بنحم ريم100537

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001925926-04-23بوخليق خديجة100538

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001910013-05-10اليعكوبي سكينة100539

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001916624-05-13لكحال صفاء100540
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001960808-05-15مسلكليام رانيا100541

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001983454-05-27غواغو  هجر100542

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001962786-06-07الهندي نهيلة100543

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001884850-07-03بنحمو  هدى100544

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001991260-07-05آيت سيدي عالل فرح100545

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001947097-07-07لشهب أميمة100546

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001932738-07-09تنتيم صفاء100547

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011002896-07-10الحاجبي  عثمان100548

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011007501-07-10هيبة هللا ياسين100549

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001969596-07-18المنجلي مريم100550
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001983838-07-20رزوك سعيدة100551

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011058881-07-29لعرج  أحالم100552

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011029834-08-01موجان نهيلة100553

15الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001923462-08-04بورمضان  ابتسام100554

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001925679-08-05المسكيني وصال100555

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001983837-08-06العسري سوسن100556

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001920747-08-08فريشة يوسف100557

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001960633-08-14السليمي خالد100558

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001935250-08-21الخماس يونس100559

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001924223-08-25افقير نوار100560
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001902032-09-03امهاوش انس100561

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011037235-09-06الميموني أميمة100562

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001907009-09-20مرابيح محمد100563

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001884967-09-29نشيط أسماء100564

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001909345-09-29الضاوي نهاد100565

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011048805-09-30العلمي أسماء100566

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001867927-10-22صمورة مريم100567

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001986065-10-23عناية كوثر100568

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001949834-10-23اقريش سلمى100569

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011047989-10-24المرضي أمين100570
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011021797-10-26الشافعي نسرين100571

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001919742-10-30الوردي نهيلة100572

16الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001950205-10-30الغماري فاطمة الزهراء100573

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001973661-10-31الداودي رضى100574

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011061621-11-02زوهير أنس100575

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011028881-11-05القطبي سلمى100576

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011024511-11-08العلوي فاطمة الزهراء100577

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011005896-11-10ايت عشة اسماعيل100578

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001994652-11-12حميدي ندى100579

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001925814-11-13شهبوني  سكينة100580
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001883528-11-14الوالي أيمن100581

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011066232-11-14الفاللي سهيلة100582

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001895056-11-21العمارتي أميمة100583

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011026825-11-26بوزهار غزالن100584

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001908220-11-30المغرب  ندى100585

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001916854-12-08عاشور ايمان100586

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2001895210-12-13الكنوني أميمة100587

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011004734-12-13يشو عبدالباسط100588

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011035155-12-23خضروني أمين100589

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20011038393-12-24أعني مهدي100590
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20021055604-01-01بن سي علي رحاب100591

17الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20021037759-01-07الضاوي اسماء100592

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20021044316-01-08البوحي فاطمة الزهراء100593

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002920471-01-25ابراهيمي راضية100594

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002994539-01-26اصباحو ماجدة100595

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20021023480-01-31الشارف مريم100596

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002983626-02-05خيي أسامة100597

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002903321-02-12العياشي شيماء100598

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002871722-02-16مكرمان يوسف100599

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002961456-02-19العومري محمد100600



61/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20021022164-02-24البحري ابتسام100601

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002880477-03-02الصادكي  نهيلة100602

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002991527-03-02حاجي عمر100603

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002912102-03-04االمراني عبير100604

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002903252-03-23لحمر أميمة100605

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002963893-03-25السامري سلمى100606

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية20021047416-04-12القوط سلمى100607

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002997773-05-23الطاهري خليصة100608

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002881442-06-11الگزان إيمان100609

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002963037-09-12الدحاج رحاب100610
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

18الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجباللغة االنجليزية2002908815-10-08حوات أميمة100611

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1992868862-12-10الرويقد هيام100783

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1992989317-12-15العالم سهام100784

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19931000706-01-15فارس اسماعيل100785

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993939794-01-18مطلسي هاجر100786

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993918809-01-29لخلوفي كريمة100787

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993936376-02-24الشيخي  أحمد100788

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993948668-03-09رشق أنس100789

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993996106-03-14المسلك  فاطمة100790

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993927014-03-26الجناتي ادريسي سكينة100791
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993927147-04-02الوردي ابراهيم100792

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993886681-04-09كريط حدهم100793

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993938491-05-06ولد بن الطاهر  نسرين100794

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993916976-06-16القروي أمل100795

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19931031222-07-02هادي إلهام100796

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993878619-08-13شليوة أنس100797

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19931046699-08-18الربوزي فاطمة100798

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993985921-09-16البكاري فاطمة الزهراء100799

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993928281-10-10لزهر حياة100800

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19931035319-11-10سانتو زينب100801
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19931036447-11-18الدراس فاطمة الزهراء100802

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1993979231-12-02منصوري بدر100803

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19931055515-12-13أجكان تودة100804

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994952562-01-01األزمي الستيتو إبراهيم100805

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994900375-01-01الحسناوي مريم100806

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994880862-01-04مليح نهال100807

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994926439-02-20افرندي لطيفة100808

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19941010163-02-27العالوي حمزة100809

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994879148-03-01الوجاني إكرام100810

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994980289-03-11حجاجي سميحة100811
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994978165-04-04شابشاب حكيم100812

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19941056003-04-08الزايري نوار100813

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994931703-04-16عصام شفيق100814

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19941016019-04-22االدريسي  سكينة100815

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994927541-05-01البسيبسي عبد السالم100816

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19941011069-05-05زمزامي  مريم100817

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994877168-05-05األطرش حميد100818

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994924230-05-20حضار هجر100819

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994893385-06-01الرفاس  عثمان100820

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994986289-06-11العرفاوي خديجة100821
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19941047723-06-15الزباع سعيدة100822

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994924219-06-18صالحي بشرى100823

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994901807-06-28المغاري رجاء100824

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994872696-07-01زرياح محمد100825

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994997370-07-01الرميلي هاجر100826

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994895712-07-16الكون رشيد100827

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19941015450-09-05الوردي محمد100828

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19941017451-09-07زنوحي عبدالعزيز100829

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994944608-09-23ازغود سعاد100830

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994932533-10-28ابغلين مصطفى100831
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994934797-10-29اليعقوبي الياس100832

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19941016479-11-01لعور ثورية100833

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994895570-12-05الهند صالح100834

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994946277-12-17الحسناوي رباب100835

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19941023707-12-20ديدوح حياة100836

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1994872810-12-24بيادي اميمة100837

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995948680-01-01الصالحي حنان100838

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995979900-01-03مكعوري نوفل100839

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995993494-01-03عوينة بدر100840

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19951009476-01-06عفيف فدوى100841
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995934202-02-10طجيني  رشيد100842

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19951023021-02-16الدرار اسماعيل100843

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19951045183-02-18الزروالي شيماء100844

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995904437-02-26حمداوي اسماعيل100845

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19951021358-03-06منصوري سلمى100846

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995921954-03-11الوردي عاطف100847

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995985583-03-11أمان زينب100848

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995973489-03-12بن خليفة  سارة100849

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19951027707-03-15الديب مجيدة100850

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995889140-03-16الزكاني سكينة100851
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19951057585-03-22ايت سعيد ايوب100852

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995933231-05-12اعراب إلياس100853

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19951018700-05-15المبروكي محمد100854

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995961973-05-25بوحيادي  أيوب100855

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19951031241-06-14أعبور جواد100856

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19951008883-07-08اليماني لمياء100857

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995922992-07-15حمداني عبد الصمد100858

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995871487-07-23بسيف غزالن100859

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995938346-08-15لغريسي  عبد الواحد100860

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995949746-09-01زلایر  سفيان100861
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995913558-09-11الدرازي سهام100862

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995946262-09-24المعمري محمد100863

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995874265-09-25الفهدي محمد100864

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19951057008-10-09مزياني  هشام100865

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995958494-10-16صابري ايمن100866

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19951044428-10-22صديق  حسن100867

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19951054382-11-22الغبوري اميمة100868

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995905564-12-01االدريسي اسماعيل100869

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995898044-12-16لمحرزي فاطمة الزهراء100870

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1995882328-12-23العزوزي عصام100871
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996970067-01-01الحسني  إبراهيم100872

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996955638-01-01ممنون سكينة100873

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19961038694-01-01رمضاني  محمد100874

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996952464-01-21أسناي سعاد100875

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996957388-02-26بكوش أميمة100876

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996958577-03-23وردي أميمة100877

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19961010460-05-13العشي يوسف100878

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996938665-05-15إجضاض عزيزة100879

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996923319-05-21ركراكي امينة100880

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996960734-05-21السالمي حسنية100881
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996991259-05-31حقون كريم100882

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996891211-06-25الحياني محمد100883

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996869115-06-30التروفي نهيلة100884

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996918095-07-05مومن حميد100885

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996971642-07-09محيمدات حنان100886

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996989152-07-12عزوزي محمد100887

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996943747-07-20مسروج كوثر100888

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996938474-07-21نفتاح مبارك100889

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19961042023-07-21بنتطغي تلمساني هاجر100890

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996976614-07-24العرفاوي يسرى100891
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996944943-07-26بابني ابراهيم100892

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19961043354-07-28سكينة التوزاني100893

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996899124-08-12يحيا هودة100894

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19961024066-08-14العبيزة سفيان100895

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19961038189-08-20كويرس مونية100896

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996977377-08-20الغايري  أسامة100897

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996897194-08-24ناصر  هشام100898

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996990572-08-25الرعبوش حمزة100899

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996902585-08-26رحيوي محمد100900

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996975041-09-02العمراوي مريم100901
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996902650-09-15عراش إلهام100902

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19961020834-09-20أزهر  لبنى100903

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996973756-09-25كريم سليمة100904

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996926233-10-02افرندي حنان100905

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996999609-10-08الهواري  حمزة100906

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996971934-10-18الناصر سارة100907

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996935006-10-29بالحاج نورة100908

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996894345-11-09عقروش مريم100909

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996954389-11-16الشمالي سناء100910

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996948288-11-21الزيباوي محمد امين100911
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996876541-11-26العبويي محمد100912

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996942675-11-28لزعر هاجر100913

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19961014253-11-30عسالني حسني100914

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19961038123-12-03محبوب  االدريسية100915

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19961017107-12-04خالد سهى100916

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19961043865-12-11باحمد حمزة100917

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1996890492-12-11النجاري لبنى100918

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19961023500-12-24خنافر فاطمة الزهراء100919

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997968909-01-01صيوري  محسن100920

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971038837-01-08اعميرة وئام100921
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997917100-01-14بن الطالب  عثمان100922

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997935637-01-20الخلوفي عمر100923

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971011113-01-22البزوي عبد الغني100924

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997938147-01-27كريم هشام100925

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997888159-01-29لشقر أيوب100926

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971020569-01-31غافير سارة100927

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997984172-02-10نعيم مريم100928

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997989430-02-17الزعيم عماد100929

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997967829-02-27بونافع  فاطمة الزهراء100930

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997931128-03-01ضافر إيمان100931
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

100932chail noureddine06-03-199710382868الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971043082-03-20مصباح رضى100933

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997975809-04-08الحيبور هدى100934

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971062138-04-14المراكشي مريم100935

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997923050-04-16شالل  يوسف100936

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997898796-04-18غريس سارة100937

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997964442-04-30الزهيري حنان100938

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997916456-05-08امعنان فاطمة الزهراء100939

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997916137-05-09الهبطي وفاء100940

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997883247-05-15منكة شيماء100941



78/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971029500-05-20مشهور  جمال100942

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997997799-05-21مرزوقي ايمن100943

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971042648-06-13العباري المهدي100944

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971023782-06-20بن انحيلة توفيق100945

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997956718-06-25الوردي أمينة100946

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997983290-07-01العساوي سكينة100947

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997982842-07-07الفهمي جبران100948

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971067207-07-09بالحاج زكرياء100949

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997875915-07-14مزيان  أسامة100950

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997902487-07-17الساهلي عبد الصمد100951
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997970017-07-20بنقدور عبدالرحمان100952

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997960335-07-22أقشتول محمد100953

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971041253-08-09البودربوي حياة100954

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997938928-08-11الدمعون  محمد100955

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971011739-08-17مرديش أميمة100956

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997995184-08-19الورضي عزيزة100957

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997984107-08-21لشهب فاطمة100958

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997938439-08-22صفيفو محمد100959

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997982149-08-24الكواني هجر100960

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997949929-08-25بن جغالن فاطمة الزهراء100961
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997981166-09-03عرود محمد100962

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971065521-09-10الوشاني فدوى100963

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997968561-09-24الحناش نسيمة100964

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997933143-09-25امرابطي عبدالمغيث100965

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997886079-10-01نجدي حمزة100966

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997972896-10-02 هاجر البلغيتي علوي100967

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997879926-10-20ونان  محمد100968

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971023102-10-23الشقرافي محمد100969

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997953472-10-28فاضلي لمياء100970

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997906946-10-30مستقيم أيوب100971
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971055263-10-30موساوي حسنة100972

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971032087-11-01لوقيدي أمين100973

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997876826-11-03زاد صفاء100974

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997999190-11-09الصباحي مروان100975

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997891074-11-15لخضر شرف الدين100976

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971013349-11-16مرزوك محمد100977

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997941262-11-17أقشتول يوسف100978

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971044251-11-20بوية نجوة100979

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997945206-11-20عقاوي  خديجة100980

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997972449-12-06الحضريوي منار100981
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997884725-12-20زوبير حسناء100982

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997970834-12-20االدريسي حنان100983

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997978200-12-20اليمون أيوب100984

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19971064629-12-25العسري يونس100985

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1997905581-12-31محفوض ميمونة100986

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998889639-01-01ميقوة مريم100987

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998920917-01-01الحروشي عزالدين100988

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998928106-01-01محروك حسناء100989

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998949955-01-02حيدة نزهة100990

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981033383-01-04بعليلو سمية100991
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998967856-01-09البوبكري بشرى100992

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998919306-01-10الصاديق صالح100993

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998895799-01-10اعراب أمين100994

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998900351-01-18الصغيوري اإلدريسي  عثمان100995

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998888357-01-22القسمي جعفر100996

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981047713-01-25شابشاب مراد100997

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998912740-02-02السليماني إسماعيل100998

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998992035-02-07السلماني أيوب100999

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998951588-02-19بلعامري شيماء101000

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998908822-03-01قدوري محمد101001
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981006910-03-09العيساتي يسرى101002

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998976175-03-26البوعزاوي  شيماء101003

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981032090-04-02زروال عثمان101004

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998986097-04-04المطجوج بالل101005

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998918076-04-08أوغجي رضا101006

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981000291-04-08لمتوني ياسين101007

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998974607-04-10رزوق هناء101008

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981011518-04-12الركينة اكرام101009

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998954196-05-05موالي جميلة101010

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998917083-05-08الزهواني عمر101011
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998878330-05-08العوادي  فاطمة الزهراء101012

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981039054-05-15الموهوب سكينة101013

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981040805-05-22الحسني يسرى101014

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998959765-05-25مزوز هبة101015

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998889936-05-25لحجير ادريس101016

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998907682-06-18الزنايدي اميمة101017

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998937906-06-22علواش جمال101018

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998957988-06-28العمري فاطمة الزهراء101019

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998983419-07-03الصنهاجي سارة101020

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998932680-07-04القلعي زيدان101021
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998948591-07-04عاللة نهال101022

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981047344-07-20ادريسي نجاة101023

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998956375-08-02العالمي محمد101024

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998940140-08-07عميمي المهدي101025

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998934326-08-10الشراي  المختار101026

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981035108-08-10احرير علي101027

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998923943-08-12قفال مريم101028

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981001482-08-15الكعابي محمد101029

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998973793-08-23البكوري  فاطمة الزهراء101030

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981014161-08-25رحمان صوفيا101031
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998950982-09-10مجوط سكينة101032

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998957094-09-15عبدي اكرام101033

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981002914-09-19طيطاح عزيز101034

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998903061-09-24صبار إيمان101035

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981057051-10-05الصح فدوى101036

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998997724-10-15الهراز سفيان101037

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998952738-10-27حياطي شيماء101038

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998953001-11-01مسعودي عبد الرحمان101039

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998919714-11-12الجبوري عبدالخالق101040

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998955710-11-13السباعي نور الدين101041
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998992642-11-23محمش يسري101042

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981026416-11-25بوبزة هجر101043

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998875869-11-30بن طاطة رضى101044

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998891588-12-01الغماري  عصام101045

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981063647-12-02بوشعور  يوسف101046

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19981033445-12-05احوياط محمد101047

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998969681-12-09مستعد شيماء101048

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998893201-12-13سكينة لغمام101049

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1998948471-12-18محروش سكينة101050

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999994188-01-01المحروك شكيب101051
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999943874-01-01المعمري مراد101052

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991048050-01-01مشكوري يوسف101053

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999961348-01-03شرابي سهيلة101054

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999926501-01-03قاسمي فاطمة الزهراء101055

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999996124-01-16غنضور إيمان101056

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999999219-02-01الصيوري  شادية101057

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991030272-02-08لصفر شيماء101058

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999942667-02-09البورقادي أيوب101059

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991011744-02-17المرابط منية101060

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991005461-03-03الدخيسي  محمد101061
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999940061-03-14حمود إيمان101062

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991037639-03-21فنكور كريمة101063

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999884539-03-22العرفاوي بهيجة101064

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999914637-03-23عبيبو محمد101065

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999934004-04-01ابراهمي  نصيرة101066

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999952802-04-09بن الشرقي  محمد101067

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999963729-04-09محتوت عزالدين101068

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991031604-04-10اليوبي  هدى101069

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999935147-04-17مارة زينب101070

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999918685-04-18الدراز سكينة101071
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991048016-04-22سالم بالل101072

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999890203-05-02حنيني محمد101073

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999921167-05-04بوحافة رجاء101074

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999916871-05-06اذنجيلي  حنان101075

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999883403-05-19اجعيبر محمد101076

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991028359-06-03بنوراد فاطمة الزهراء101077

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999912527-06-03اسعيدي رشيد101078

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991013653-06-06الرحماوي إبراهيم101079

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991020342-06-07ستيتو أحالم101080

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999985742-06-11عويد يابس الهام101081



92/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

15الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991048313-06-12زائدني محمد101082

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999973007-06-12اطويطحة فاطمة الزهراء101083

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999977770-07-07الدرمون وديع101084

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991059123-07-08الديب أسماء101085

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991018951-07-10الولجي شادية101086

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999918113-07-26معراض يسرى101087

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999959377-07-26خلدون الحسنية101088

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999879734-07-30العجوري  ياسين101089

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999892957-08-01زرواط شهيدة101090

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999869106-08-13العثماني يسرى101091
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999868038-08-20شرقي عيساوي محمود101092

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991021901-08-23صولو محمد101093

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999922169-08-30المطروش  يونس101094

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999973809-09-09زمور رشيد101095

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991020629-09-13الصابر هدى101096

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999964908-09-15المفتاحي صارة101097

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991011253-09-20السباعي اسماعيل101098

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999951070-10-06الغزاوي حفيظة101099

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999973074-10-09الحجاجي شيماء101100

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999981562-10-18تهروشت نوال101101
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

16الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999957517-11-11الفاضلي نعيمة101102

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991011130-11-13ابن امراح عبد الصمد101103

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات19991009848-11-13الحسناوي شيماء101104

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999887993-11-14كاسم منال101105

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999940829-11-28تكيوط نجاة101106

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999916032-12-13قدوري هدى101107

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999900061-12-13فوز عثمان101108

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999941024-12-20فرطوط ايوب101109

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات1999941252-12-31الوكيلي نجوى101110

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001034558-01-01سعيد فاطمة الزهراء101111
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000918138-01-04الدرمون رحاب101112

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001023320-01-05دادي محمد101113

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000978154-01-06الطوح سهام101114

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000954085-01-22بلقرشي شيماء101115

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000987597-01-23الزنطار يونس101116

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001010595-02-15حكيم حمزة101117

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000950551-02-24غويري أشرف101118

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001034557-03-02بن زينب اسماعيل101119

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000977768-03-09العلمي محمد101120

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000901897-03-17الحاجي سناء101121
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

17الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000968721-04-01المخفي  اكرام101122

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000951587-04-22بلعامري  صفاء101123

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000973293-04-25زعراوي عماد101124

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001031815-04-26اعزيز حمزة101125

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000892774-05-04لطفي إبتسام101126

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001037956-05-04حجاج وسيمة101127

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000959585-05-14مسياح زكية101128

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000903285-05-15العمراني مراد101129

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000914333-05-16الصنهاجي لوبنا101130

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000925538-05-16اهكاش نبيل101131
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000935248-05-16منصف محمد ياسين101132

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000992636-05-17امطيط  منار101133

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001059861-06-06يونس الشتوي101134

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000958309-06-10الخدادي فوزية101135

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001004533-06-16النحال أميمة101136

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001038079-07-11البعطاوي محمد عبدالباسط101137

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001012132-07-12العامري سهام101138

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001027738-08-30صابر مليكة101139

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000963322-09-03بنعبد الرحمان إسماعيل101140

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000914035-09-12السالمي نسرين101141
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

18الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000965161-09-25سعاد أعفير101142

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001064420-10-01الصبيحي صابر101143

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000989648-10-07بوسعمار فاطمة الزهراء101144

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000921864-10-15لمشنق فاطمة الزهراء101145

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001058555-10-29امولي امال101146

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000998446-10-31الحمدوشي  عبدالعالي101147

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000956652-11-02شطيطة  إيمان101148

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000943950-11-13عواجي عزيزة101149

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001029605-11-28لقبيب محمدين101150

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000956384-12-01بن داوود لبنى101151
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2000956654-12-13عصو رضى101152

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001019518-12-15اقشيبل وداد101153

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20001031429-12-24متوكل  أميمة101154

19الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20011003671-01-22خلدون مريم101155

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2001926390-02-01الشاهد شهرزاد101156

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2001928171-03-01الحسناوي فاطمة الزهراء101157

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2001954748-03-02طوبي يسرى101158

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2001949978-04-10امدياز فاطمة101159

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20011043461-05-01خالدي إلهام101160

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات20011042930-05-07لبريكي محمد101161
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2001929979-06-28اويحيى عزيزة101162

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2001996508-10-01التونسي فدوى101163

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2001966636-10-31الحريشي شيماء101164

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2002903123-01-01عابدي رابحة101165

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2002983236-01-01بومهدي نورة101166

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2002995494-01-14سمري محمد101167

20الثانوية التأهيلية أم البنينعمالة: فاساالجتماعيات2002946665-02-07امغار الغالية101168

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1993969485-04-26العزمي زينب101169

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1993969195-12-03وديع سكينة101170

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19941035889-10-01السبوعي جمال الدين101171
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1994958743-11-03لعوينة فوزية101172

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1995892150-02-28الدحماني احمد101173

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1995905240-04-29درداك عصام101174

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1995914529-06-15بلفقيه امينة101175

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19951038999-06-19بوالحرمل عبد المجيد101176

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1995906716-06-26بنعال  لبنى101177

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1995985893-08-29احبوق زكرياء101178

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1995975056-09-10عجاني سميرة101179

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1995988498-11-20العاللي أمينة101180

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1995904334-12-03معطالوي محمد101181
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1995952254-12-31الشارف  محمد101182

1ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19961018998-01-08السوطي حمزة101183

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19961013434-02-01الحمومي  محمد101184

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1996936640-02-02ودغيري سارة101185

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19961020368-05-01عالبة سمية101186

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19961052949-05-29بوزانداكة شيماء101187

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19961038685-09-01قريمش شيماء101188

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1996995057-09-05موعتصيم فاطمة101189

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1996984584-09-30قادا بهيجة101190

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19961020616-11-19البوبكري  نورالدين101191
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1997961322-01-01االعمش حمزة101192

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1997980396-01-02مسفيوي يوسف101193

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1997914279-05-25سفيان المريحي101194

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1997980353-06-08زرياح مليكة101195

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1997993182-07-22الحمومي فاطمة الزهراء101196

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1997911818-08-11األحمر  المهدي101197

2ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19971063653-09-14العسالي مريم101198

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1997945767-10-08اعويسي قدور101199

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1998985878-01-01عبد الرحماني جليلة101200

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19981006093-07-01العمراني غيتة101201
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19981066210-07-15أقويبع أميمة101202

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19981038936-11-03الخراز أسماء101203

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1999894706-02-26اسمانة  حماني101204

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19991040708-03-01ايت او ساهلة  شيماء101205

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1999882060-03-01بوتفاست سكينة101206

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1999989130-03-27الدرسي زبير101207

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1999957324-07-27الدقاقي عبدالنور101208

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1999972312-09-06الخالدي مريم101209

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس19991042273-09-29الحراشي ياسين101210

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس1999923011-12-18الصغير رجاء101211
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس20001027515-06-06وقاف فاطمة الزهراء101212

3ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفس2000972697-10-10االنصاري حفصاء101213

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993914081-01-01الموسوي ادريس101214

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993909240-01-15بودين عبد الخالق101215

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993914470-02-26المرزوقي عبد اللطيف101216

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993998136-03-10البعابل يوسف101217

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993944776-03-25خالق شفيق101218

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993867064-03-25التواصلي عبد اللطيف101219

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19931023357-04-10السموني احمد101220

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993907577-05-10سربوت فؤاد101221
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993878741-06-09كامة فاطمة الزهراء101222

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993987784-06-15السباع محمد101223

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993929911-06-28مساوي سمية101224

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993921622-07-27الشركي عثمان101225

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993935255-08-20عمران عادل101226

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993960080-08-24الزغاري مريم101227

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993961319-11-22لطفي زينب101228

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1993939959-12-21كماز الياس101229

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1994995665-01-04الحمداوي عبد الواحد101230

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1994879044-01-10هيوف عادل101231
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1994874833-01-11ازويدة  آسية101232

1الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1994867535-01-31قمري شرين101233

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1994879299-02-10عالمي عبد العلي101234

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19941028634-03-12البوشواري عبد اللطيف101235

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1994979860-04-18الشريفي عبد العالي101236

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19941038191-05-18الحوضي  بالل101237

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1994889911-06-11زبيري ماجدة101238

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1994903070-06-28الخلطي عدنان101239

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1994951298-07-20الجياري يوسف101240

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19941008643-07-23تواب نسيمة101241
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19941003342-09-05وردي وسام101242

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19941012104-09-11المحجوبي مريم101243

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19941039814-10-13الزروالي محمد101244

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1994868599-12-03مقران علي101245

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1994957482-12-16العاطيفي ناصر101246

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1994868001-12-17المرابط المصطفى101247

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19951025274-01-03خطار سحر101248

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19951006304-01-04ميدان خديجة101249

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19951060520-02-01شبوب حياة101250

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19951068538-02-13الدباغي عبدالخالق101251
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1995874004-03-01خبشة تواب101252

2الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1995918190-03-14برزوك أسامة101253

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1995872615-03-15أيت ابا سعد101254

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19951029450-03-20مغناوي عبدهللا101255

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19951036780-05-02هماني مريم101256

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19951024181-05-05عبد الرحماني حمزة101257

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1995990285-05-28العلوي الصوصي رشيد101258

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19951035668-06-10الزاكي إيمان101259

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19951006463-06-12الكزار شادية101260

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1995995180-07-10ناجي محمد101261
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1995881364-08-18الكلعي  عائشة101262

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19951063857-08-25بوكيلي محمد101263

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19951037310-10-02الحجام  محمد أمين101264

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1995967391-10-16اليوبي انس101265

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1995896337-11-18بن خلوق  زينب101266

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1995868136-12-01مرزوق  سكينة101267

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1995923899-12-04خرماز  مريم101268

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1995983148-12-24احميداني حفصة101269

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1996912827-01-01الزغاري يوسف101270

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19961044777-01-04الهاللي عبد الرحيم101271
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19961055885-02-09القلعي خولة101272

3الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1996989726-02-15الكندوز  كريم101273

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1996893730-02-22عمري سارة101274

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1996949826-03-04المزيوي كوثر101275

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1996896525-03-08الحيمر المهدي101276

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19961005324-03-28الهادف فاطمة الزهراء101277

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1996932227-05-18بنصابر منير101278

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1996988551-05-26خردالي إيمان101279

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19961050263-07-18الرحيوي سمية101280

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1996961387-08-02الخطيب  انوار101281



112/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19961022700-08-24بونار ابتسام101282

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1996976596-08-26رضوان سليمة101283

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1996923762-09-03حافظي وفاء101284

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19961041125-09-12بركاش حنان101285

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19961000018-09-27نماسي فتيحة101286

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1996963711-10-07حاجي فضيلة101287

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1996917744-10-19بصير حليمة101288

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19961044374-10-26الطايش خولة101289

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19961010885-12-19الخومسي سلمى101290

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997915922-01-01جبة أحمد101291
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997958558-01-02أنيق سناء101292

4الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19971067396-03-05وسكوبان احمد101293

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19971065368-03-06فواسي لقمان101294

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997987953-03-19البهلولي مريم101295

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997906286-03-30النياري زكية101296

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997897067-04-30خبير أسماء101297

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997893786-05-08الزهراوي صفاء101298

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997982890-05-12ايجا محمد101299

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19971016783-05-14الخلوفي خديجة101300

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997869603-05-20سمو  حليمة101301
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19971058566-05-22السرغيني نسيبة101302

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997876245-05-23الخشوبي لبنى101303

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997968535-06-04مرزوق كريمة101304

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997986629-06-12التوزاني عبداإلله101305

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997901446-06-17الصفريوي أحمد101306

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997914673-06-30الفلكي حمزة101307

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997960768-07-01اسماعيلي علوي هدى101308

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19971063931-07-10البقالي فاطمة101309

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19971018431-07-12بنزينب فاطمة101310

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19971053516-07-21المتليني هجر101311
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997883339-08-14بوخريص فيروز101312

5الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997932798-08-18الكيسي نوارد101313

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997898350-08-22صابر  هاجر101314

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19971051430-08-28العكيدي حمزة101315

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997931582-08-29سوكني  حدو101316

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997879157-09-15مفتاح كوثر101317

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997872100-09-15زين العابدين لكبير101318

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19971030880-09-21نبيه صفاء النفوس101319

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997922651-09-22المهني شفيقة101320

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19971012239-10-01القندوسي دالل101321



116/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997942691-10-15الصغيري  فدوى101322

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997872291-11-01شارف أيوب101323

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997960234-11-12الحيرش عادل101324

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997940402-11-18النياري  أمينة101325

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997977324-11-27الشاحت مريم101326

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19971045412-12-12اكريني نعيمة101327

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997899938-12-22العطيفي لبنى101328

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1997970369-12-24الكرضة حميد101329

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981003997-01-01الطالب عماد101330

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998951183-01-14المويسي رانية101331
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981017172-01-16المسيح رضوان101332

6الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981036115-01-19الحرشي فاطمة الزهراء101333

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998931316-01-23بوفسي وردية101334

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998989311-02-06بوكيلي  عبداللطيف101335

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998915879-02-12قدوري فرح101336

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998896197-04-03بن خلوق  حفصة101337

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998954506-04-04الزيتوني عبد الصابر101338

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998983740-04-10هراس كريمة101339

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998969164-04-25النوري بشرى101340

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998886786-05-01مجبور عثمان101341
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998891795-05-18الطريبق  معاد101342

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998991943-05-23الكنوني حنان101343

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998942653-05-24المطهري  أسية101344

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998935294-06-06الحداد عزالدين101345

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998926225-07-10لزعر خولة101346

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981066855-07-27كنوش إيمان101347

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998939882-08-12الصافي  محمد101348

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998963593-08-14الحقيقي عبدالفتاح101349

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998887173-08-25السالمي  شيماء101350

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998914539-08-25شراط عبد العزيز101351
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981015858-08-31طمطامي نهيلة101352

7الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981043099-09-10المودن محمد101353

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981015332-09-16ابوعلي حكيمة101354

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998991221-09-21العلواني  بثينة101355

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998898347-09-22الجطيوي  فاطمة الزهراء101356

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981064129-09-24بولهوى حسنية101357

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981010119-09-25االخضري بشرى101358

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981068017-09-28المغاري  فاطمة الزهراء101359

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998995733-10-04شاشي سكينة101360

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981021220-10-09ابحيحي صفاء101361
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998994537-10-09الشباني فاطمة الزهراء101362

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998914806-10-18الوليدي محمد101363

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998911357-10-18الوليدي محمد101364

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981048131-10-28أوعالم سعاد101365

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998965201-11-04االنصاري  ايمان101366

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998942179-11-28الناجي ثرية101367

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998929816-12-01العالمي أمال101368

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998983327-12-01االدريسي مليكة101369

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998977710-12-28أعمار مريم101370

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19981030032-12-28الشاوي  سمية101371
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1998944341-12-31ألويز وفاء101372

8الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999871056-01-07السعيدي زكرياء101373

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999898993-01-08مقداد مريم101374

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999910491-01-11البويحيوي  ياسين101375

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991010550-01-20الشرقاوي ابراهيم101376

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999951204-01-26اكرسيف الكاملة101377

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991051783-02-01النالي رضا101378

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999905864-02-15النوالي خولة101379

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999918791-02-28الغزاوي معاد101380

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999922334-03-17اضرضور خديجة101381
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991047949-03-23العباسي معاد101382

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991062909-03-29متوكل خديجة101383

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999893199-04-18العزوزي عبد الرحيم101384

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991030785-04-21الطاهري أميمة101385

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999963184-05-18احقون فاطمة101386

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991061273-05-19الشعيبي  مراد101387

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999955462-05-27المزيوي نوال101388

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999914957-05-27المزيوي نوال101389

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999929609-06-02بوطالقة امين101390

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991037941-06-07فائزي عبد الرحيم101391
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991012717-06-10المكاوي أسية101392

9الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999988560-06-14ازكاغ  عمر101393

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999992315-07-01العسري فاطمة الزهراء101394

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991006444-07-06كمراوي يسرى101395

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999995514-07-08البصري محسن101396

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991017127-07-10بلمقدم أميمة101397

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999909095-07-15السرار فاطمة الزهراء101398

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991026883-07-17زبيدة أمينة101399

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999980420-08-07ملوك فاطمة الزهراء101400

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999962980-08-10صراطي لمياء101401
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999888179-08-11الكرضة عثمان101402

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991022628-08-23مرموش زينب101403

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999984490-08-24النايلي كلثوم101404

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991016983-09-01المسكين  فاطمة101405

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999936645-09-14الصادقي حمزة101406

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999909311-09-21أشرف بنخدة101407

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991005131-10-08حريرة اصفية101408

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999954222-10-11اليونسي  فاطمة الزهراء101409

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999881330-10-13المرابط عبدالصمد101410

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999962564-10-20البوكيلي صفاء101411
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999963105-10-20البوكيلي وفاء101412

10الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991028191-10-24العسري موسى101413

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999936812-11-01الزاكي عبدالحي101414

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999998020-11-01ايشو ليلى101415

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999932576-11-07عبد الهادي فاطمة الزهراء101416

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999973064-11-16بوعبيد فاطمة101417

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999940024-11-20العرفاوي مجيدة101418

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999911082-11-21الخمسي سكينة101419

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999969948-12-13النياري الكاملة101420

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية19991021461-12-17أوحو إيمان101421
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999964611-12-18خالقي فاطمة الزهراء101422

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999964946-12-25بوديب شيماء101423

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999971128-12-25كنسوس فاطمة الزهراء101424

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية1999973453-12-28اإلدريسي مريم101425

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000934665-01-02العطار  يونس101426

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000961310-01-02الجزولي  مريم101427

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000933327-01-05حماني خالد101428

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001019807-01-07الحجوجي مريم101429

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001046420-01-10فريكل خديجة101430

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000921408-01-12لبسباس أسماء101431
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000896762-01-27مجاهد منير101432

11الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001040282-03-01الرجواني  ايوب101433

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000945672-03-17خندوقي هاجر101434

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000939700-04-02حيمد حسنة101435

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000925171-04-07مطعيش ياسين101436

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000933300-04-17فردوس أميمة101437

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000911730-04-17بويطي خديجة101438

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000914970-05-07مقران محمد101439

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001034364-05-18البوسالمي ثورية101440

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000935133-05-19الطيبي سكينة101441
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000911077-05-22مهاجر  فاطمة الزهراء101442

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001062579-05-31البلوط مريم101443

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000913893-06-07الظيف أحمد101444

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000979269-06-20نوصير فاطمة الزهراء101445

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001022765-06-29ستيخر نجاة101446

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001027259-07-08جعفر  محمد101447

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000882990-07-13كروم كوثر101448

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000889460-07-22أمرار أمال101449

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001050070-07-25خبير هاجر101450

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000938767-08-12حماني صفاء101451
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000924128-08-21بوعوينة نهيلة101452

12الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001016649-08-26ادعيكل سميرة101453

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000985001-09-08البكاري منال101454

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001032768-09-20الربح نجوى101455

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000911601-09-21ماخوخ شيماء101456

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000945024-10-03لكحل خاليد101457

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001030041-10-06الكريني نبيل101458

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000970295-10-09أونيل أميمة101459

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000950255-10-09مخلص مريم101460

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000991310-10-28فرحي امينة101461
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000976780-11-03دقوني حسنية101462

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001001279-11-15مزيان سعاد101463

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000991111-12-08لشهب  خديجة101464

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000987317-12-10المستوري فاطمة الزهراء101465

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000975360-12-12العابد جالل101466

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000889169-12-15الحايل سعيدة101467

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001067206-12-15البكروي عبد الحكيم101468

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001000891-12-22البوبكري لطيفة101469

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000939176-12-25اكموس سهام101470

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20001065083-12-26السعيدي  هاجر101471
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2000974702-12-30الرحوي  حسناء101472

13الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20011046354-01-01ادعيكل  يسرى101473

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001896093-01-10العيساوي نور الهدى101474

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001961570-01-13الغمور شيماء101475

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001993421-01-27البوحي نجاة101476

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001954624-01-28الزرياطي سامية101477

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001867180-01-31محياوي مريم101478

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20011052125-02-12الطاس مرية101479

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001970907-02-19برطالي خديجة101480

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001989023-02-23زعرات عبد الرحمان101481
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001947574-03-03وزاني تهامي شيماء101482

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001958607-03-13بورزوز  فدوة101483

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001884945-04-02بجطيطة مريم101484

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20011033830-04-10بورحمون  وفاء101485

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20011001262-04-22ونبو فايزة101486

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20011046343-04-30العليل الكوشية101487

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20011025986-06-01العطاري سوسن101488

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001951454-06-02السبعاوي خولة101489

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20011036849-06-05الطاهري سكينة101490

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001947798-06-07حمداوي محمد101491
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001985320-06-09بن الشركي غزالن101492

14الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001979148-06-14حيمد خديجة101493

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001992102-07-10كوشان شيماء101494

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001903343-07-21مرزوق محمد101495

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20011067166-07-21منيوي محمد101496

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20011001285-08-03لشقر اميمة101497

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001893280-08-27بوسعدان رجاء101498

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001993274-09-01التويول حنان101499

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001909192-09-19خريشة هاجر101500

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001962998-11-04خرباش بشرى101501
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001953696-11-23تلعينين  فاطمة101502

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001948441-12-01امزايتي شيماء101503

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001956382-12-10عشرواق يسرى101504

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2001888499-12-28التهبوش منية101505

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2002932645-02-01اقدادا فاطمة101506

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية20021046391-02-06المبارك نجالء101507

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2002995855-03-15بقي زينب101508

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2002929583-04-25القرمودي نهيلة101509

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2002979091-05-09البحراوي سعاد101510

15الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتربية االسالمية2002988647-09-15حناج ابتسام101511
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1992894217-12-24الشطيوي عزيز101512

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19921051772-12-28بوعطية  عبد المنعم101513

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19921049233-12-31ترى سفيان101514

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1993935941-01-01الحجاجي  كريمة101515

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931064920-01-01بن ادير عبد المغيث101516

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931057519-02-20اسعيدي عبدالواحد101517

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1993892623-02-22طاهري مروان101518

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931061965-03-03معزوزي محمد101519

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1993886373-06-15البحري  محمد101520

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1993928274-06-27السحمودي يوسف101521
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931048264-07-01المرضي  لمياء101522

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931062552-08-01يجوي نورالدين101523

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1993882864-08-02مجاهد يوسف101524

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1993963164-08-04صابر عبد اإلاله صابر101525

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931021166-08-13الدرويش الهاشمي101526

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1993983628-08-25امشط عبدالمالك101527

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931055204-09-02وشن محمد101528

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931035709-09-09بوليال مريم101529

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1993943063-09-14الحضري حسن101530

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931034638-09-22بوعزة  مريم101531
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931063504-10-18سيودي وديع101532

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1993887863-10-23لشهب فاطمة الزهراء101533

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1993960452-11-02بويك صباح101534

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1993900752-11-26بنتور أيوب101535

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931050221-11-29تيتاو سعيد101536

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1993891606-12-10العباسي أشرف101537

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931052525-12-17اورحو رضوان101538

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931038743-12-24العرباوي سفيان101539

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931052218-12-25الجمغيلي فدوة101540

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19931009112-12-31بلمدني  محمد101541
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1994874148-01-04الكحش ياسين101542

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941025026-01-05زويرشي زهير101543

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1994871247-02-07الحرش سي محمد101544

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1994908330-02-11يساري يعقوب101545

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1994932112-02-25العباس أحمد101546

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1994950997-03-05اعميشة بدر101547

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941033001-03-20المكافح محمد101548

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941022887-03-25التهامي  مروان101549

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1994924359-04-15ناجد عبد المنعم101550

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941062056-04-24القرطاس سفيان101551
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1994967455-05-04حمداوي أمين101552

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941051550-05-07السلفي حمزة101553

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941000686-05-15امزيان صفاء101554

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941065569-05-21جحجوح محمد101555

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941017306-06-27فلوق عادل101556

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1994989499-06-28بوجمعة صالح الدين101557

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1994875749-07-05هوزين فاطمة الزهرة101558

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941006227-08-30دادا محمد101559

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941007978-09-10احساين محمد أنوار101560

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1994875645-10-10امرابطي حمزة101561
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1994896951-11-12مبروك زينب101562

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941000548-11-23قرقور فيصل101563

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941038610-12-05الساقي خديجة101564

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941020983-12-21النوى جهاد101565

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1994906084-12-21اسكيري زينب101566

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19941032839-12-31االطرش ياسين101567

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995887090-01-01حمدية هشام101568

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951040046-01-08سلمي عمر101569

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995942608-01-08منصوري هدى101570

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995959887-01-10حراني سومية101571
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995999667-01-24حجوط ايمن101572

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995956458-02-10العايدي رشيدة101573

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995974047-02-15الباز لمياء101574

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951029780-02-15بوعالم حمزة101575

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995956342-02-19الغالم خليل101576

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951022427-02-20اواعجيك مصطفى101577

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951026608-02-27بكوري يسرى101578

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995895811-03-04الحداد محمد101579

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951043188-03-08المجاهد محسن101580

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951057326-03-14بومهدي عبد المجيد101581
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951051578-03-18أحمد كحيلي101582

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995926998-03-23االمراني العلوي توفيق101583

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995980394-03-31اغميمط  محمد101584

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995947113-04-01اإلدريسي أيوب101585

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951026465-04-14غيالن محمد101586

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995890038-04-29قصداني  صابرينا101587

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995981641-05-02ايت علي اسماء101588

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951011741-05-18سرحان عبدو101589

101590youssef 4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951037221-05-23يوسف مخوخي

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995899463-05-23بوعزة رضى101591
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951054777-05-24حميش المهدي101592

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995929846-05-28المريني عثمان101593

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951057501-06-13بن الشادة اسماعيل101594

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951044155-06-14بوبكاري محمد عصام101595

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951059376-06-17عفاف  عدنان101596

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995927005-07-01كرزان عبد الواحد101597

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995946710-07-06لعتيق خالد101598

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995871093-07-26الشيكر هدى101599

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951065163-08-03ايت لوحي بالل101600

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995917477-09-08الهاللي  مصطفى101601
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951006602-09-18مرير    ايوب101602

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995873763-09-21الحمدوشي جهان101603

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995938270-10-07الرجراجي بدرالدين101604

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995898789-10-24المراكشي درار عدنان101605

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995913423-10-28الصباني سناء101606

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995911164-10-29بن فارس حمزة101607

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995979996-11-01القدري سعيد101608

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951026783-11-02افري طارق101609

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995974697-11-06لحمادي عبد العالي101610

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1995909520-11-08أزيرار  إبراهيم101611
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19951053145-12-01الجزولي أمين101612

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996876544-01-01شفقي المهدي101613

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996958156-01-04اسليماني  سفيان101614

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996883434-02-01السقال سكينة101615

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996969719-02-03خوالني الصديق101616

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996980395-02-09بلحاج ياسين101617

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961038141-02-10بحباح ياسر101618

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961053525-02-25العياشي رشيد101619

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961012808-02-28اعبابو  محمد101620

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996894117-03-02وعويشة يوسف101621
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996988405-03-03الدريسة سكينة101622

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961067382-03-10أوموس إكرام101623

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996948357-03-21البوكيلي عثمان101624

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996986420-03-27لقرع محمد101625

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996918089-04-27احميداة ماجدة101626

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961022281-05-01البقالي عبداالله101627

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996915786-05-06بوعرسة مروان101628

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961032592-05-12بوبو كوثر101629

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961039476-05-12محاسن محمد101630

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996942732-05-14عامر  خالد101631
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996920554-05-20حتيم بنقاري101632

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996941882-05-25الداميين مروان101633

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996872313-06-12اشتيوي أمين101634

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961030753-06-26كوز نجوى101635

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996947371-07-10الصافي حمزة101636

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961046752-07-24بوستى شيماء101637

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961025434-07-28الجرجيني محمد101638

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996951173-07-30عزابي عبد العزيز101639

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996942550-07-31الطايفي البرنوصي ياسين101640

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996922767-08-03بنعمر احمد101641
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996982783-08-03تباعي نهيلة101642

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996991374-08-06بوعديلة  مريم101643

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961062379-08-14الحمدي أنس101644

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996880511-08-21مهري أنس101645

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996952026-08-30السالمي  صفاء101646

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996897488-09-01جدي محمد101647

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996958657-09-15فايح عدنان101648

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961066700-09-25البوكيلي هشام101649

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996867722-10-11كداوي محمد طه101650

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961049789-10-11حوري إيمان101651
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961025592-11-03شنيور زهير101652

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961049466-11-20فراح يوسف101653

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19961010127-11-25بوخريص محمد امين101654

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996895256-12-01زكاري حسن101655

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996958836-12-08الصالحي سكينة101656

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1996900486-12-19الشيك امين101657

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971034598-01-01إيحارزن محمد101658

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997984555-01-03موسى عائشة101659

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971054060-01-05فواسي  سفيان101660

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997914537-01-13الهردة زهير101661
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971052245-01-16كريم عبدالصمد101662

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997879019-01-16نفس العربي101663

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971010126-01-20بوسيف سفيان101664

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997897494-01-24النايح هدى101665

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997911447-01-30العدلوني احمد101666

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997931481-02-10بنجبالة زكرياء101667

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971029781-02-13لكريني حميد101668

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997877375-02-21خلدي المهدي101669

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997959387-03-09الشتيوي محمد101670

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997983715-03-18حكم هللا أميمة101671
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997919846-03-27بنشرقي شيماء101672

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971048955-03-30اعسيني مونة101673

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971018655-04-03الشمالي زينب101674

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997991543-04-03توفيق سارة101675

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971031841-04-10بنعيسي عصام101676

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997886212-04-18مريزق سارة101677

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997948254-04-22العسري سعيد101678

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997955527-05-02تزكفي فاطمة101679

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971008830-05-11بنمداني احمد امين101680

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997932260-05-14المهياوي أنس101681
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971023288-05-20الحياني  رفيق101682

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971016085-05-25فقري يوسف101683

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997902053-06-17الرحموني أيوب101684

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971032014-06-18لحنين محمود101685

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971013302-06-18احميمد حسن101686

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997889754-06-20والزين مريم101687

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971051328-06-26الحلوي عبدالرحيم101688

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971011189-06-30الفرنوع صالح الدين101689

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997987034-06-30السليماني فاطمة101690

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997941317-07-15لطفي حمزة101691
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997986516-07-27مساعد حمزة101692

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971006110-08-07عدنان عبد السالم101693

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971057568-08-07الهاللي  عبد المنعم101694

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997948224-08-15العرقوبي  خديجة101695

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971030788-08-19واحي حمزة101696

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971004377-08-29خيي يونس101697

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971057838-09-06فراجي مراد101698

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971025540-09-11دسكاوي يوسف101699

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971051823-09-13البزيدي التيالي سليمان101700

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997956340-09-20محمد إغزال101701
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997955711-09-21اليوسفي  طارق101702

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997934468-09-21المش عيسى101703

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997930144-09-22الشفاني معاد101704

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971061569-09-23حميش حمزة101705

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997929177-09-26توداوي أشرف101706

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997877010-09-27الخالدي رضا101707

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997929822-10-19كميحي هاجر101708

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997912470-10-22الشعري زكرياء101709

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997956343-11-06فزازي بالل101710

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971017149-11-07زباري رضا101711
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971008249-11-11لعيوني صفاء101712

10الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971028867-11-11الزريفي مهدي101713

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997943342-11-13أيت بوهو  شكير101714

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997947678-11-30بي صفاء101715

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997944155-12-03عمراني أنس101716

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19971015448-12-20والي فياللي علمي أيوب101717

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997919099-12-21امجرار عمر101718

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997892093-12-31أحداش يونس101719

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1997891078-12-31عيوش  محمد101720

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998885496-01-02عمري نهال101721
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998920163-01-03عطاري زينب101722

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981012643-01-12ابراهيمي صفاء101723

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981037631-01-19كرواني  شهيد101724

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998922072-01-21لحسايني نوال101725

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998946513-01-29نويضي المهدي101726

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998939242-02-05اللبن احمد101727

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981007034-02-11التوينسي إكرام101728

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981020840-02-11اطراف معاذ101729

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981016330-02-19طائي عبد الكريم101730

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981041650-02-24العيدي فاطمة الزهراء101731



157/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981041092-03-04الزاير زكرياء101732

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981016003-03-10الغربي محمد أمين101733

11الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981046606-03-11اعزاب حازم101734

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981007171-03-14الوزاني  صفاء101735

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998888404-03-17خروبة عمر101736

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998931365-03-24الداودي كريم101737

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981063380-03-25حمامد أنس101738

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998981383-04-01الطاير ياسين101739

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998929869-04-02بديدة محمد امين101740

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981067976-04-04الشافعي تقي الدين101741
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998949895-04-11قوادير محمد101742

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998899371-04-12حناد وليد101743

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998907645-04-15حمري محمد101744

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981018933-04-22بوفقير الحسن101745

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998946219-04-23البقالي عصام101746

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998905561-04-29بوفنيشل سامي101747

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981003008-04-30مساعد كمال101748

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998966816-05-01بن يحيى محمد أيمن101749

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981042554-05-01الحمداني اسماعيل101750

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981038894-05-11المنتصر حمزة101751



159/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998974237-05-12زينون أسماء101752

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981068186-06-09حمادي خولة101753

12الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998985094-06-20بوسعيد فاطمة الزهراء101754

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981065021-06-26بلفقير مصطفى101755

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998991053-07-10اسموني فاطمة الزهراء101756

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998998989-07-17الصلبي يوسف101757

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998926365-07-20اباكو رجاء101758

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998950139-07-27الوكيلي سكينة101759

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998898915-08-12متنبي أمين101760

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998974897-08-20بيسي محمد101761
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998873588-09-03يمني المهدي101762

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998957611-09-03كحكوح محمد101763

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998884191-09-08سلمان سعد101764

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998881753-09-13برادة المهدي101765

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981045441-09-17قوشيح محمد101766

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998891632-09-18معالل حاتم101767

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998870327-09-18بوعياد ايوب101768

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998923365-09-20لوكال سعد101769

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998906398-09-25عباس ايوب101770

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981056270-09-29زانبو سفيان101771
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998873528-10-03سغروشني رشيد101772

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998901849-10-15الظيف فاطمة الزهراء101773

13الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998903167-10-20غازي أسامة101774

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981056893-10-21بوعصيبة  حمزة101775

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998937230-11-01جباري وئام101776

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981023099-11-05بوعريص  هجر101777

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998920537-11-22صليح نوال101778

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998875640-11-29داكير  ربيع101779

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981020134-12-07الضل هناء101780

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998992146-12-08ناجي عبد اللطيف101781
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998987178-12-11نعوم عبد الواحد101782

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981064034-12-12راتبي طه101783

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981004603-12-15بوناب  أيوب101784

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981047221-12-15منور أيوب101785

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1998998111-12-19فوزي سيف الدين101786

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19981025790-12-27زريق يسرى101787

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991064148-01-01المغراوي اميمة101788

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991025495-01-01األخضر ادريس101789

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991046938-01-02عجيد ايوب101790

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999890013-01-15الكحالوي عزيز101791
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991036613-01-17كارا سميرة101792

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999966966-01-22زاهر مراد101793

14الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999996956-01-24العناقي المهدي101794

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999874852-01-29نجيب سلمى101795

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999997558-02-01الهواري وصال101796

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999927252-02-02الحسني محمد101797

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999934759-02-03بوعالم رجاء101798

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999914087-02-05الضاوي كوثر101799

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999919460-02-08الشهبي محمد101800

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991012733-02-26سحنوني اسماعيل101801
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999900758-03-04العادل محمد101802

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999976968-03-04العثماني ايوب101803

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999967169-03-10اغبالو محمد101804

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991018531-03-16يوسفي أسامة101805

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999910330-03-21بركان إبراهيم101806

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999998664-03-22علوي مروان101807

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999923440-03-27بودن إسماعيل101808

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999983656-04-07بلهيص يونس101809

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991065606-04-09طاهري جوطي حسني عدنان101810

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999939411-05-02المذغري  أحمد101811
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991013480-05-03ورغي خديجة101812

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999993665-05-06زبير أيوب101813

15الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991045233-05-07بوربيح اسماعيل101814

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991016318-05-08امغار يسين101815

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999962678-05-10بوفلوس فرح101816

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999868278-05-16اإلدريسي الحسني األزمي عبدالحي101817

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991032666-05-20تعراب عبد الرحيم101818

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991028761-06-01شفشاو محمد101819

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999923822-06-03منصور  محمد101820

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991010895-06-25اموينة محمد101821
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999942715-07-05عالمي يونس101822

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991063971-07-05قابوري ملود101823

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999943345-07-08الدهبي فاطمة الزهراء101824

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999956341-07-23خرباش شيماء101825

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999893315-07-30عواد عمر101826

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999940830-08-03السليماني هند101827

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999882757-08-06اليرتاوي  محمد أمين101828

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999932192-08-07المنصوري وداد101829

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991010151-08-10بلعيدي فاطمة الزهراء101830

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991021826-08-14شلخة عصام101831
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999981724-08-14بطاحة شكير101832

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999898584-08-16دادي  يسرى101833

16الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991054523-08-21فخري ايوب101834

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999956344-09-01عميرة زيد101835

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999930597-09-02استيتو  محمد امين101836

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999919371-09-05أشفير سليمة101837

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991029784-09-05بنواشة المهدي101838

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991029470-09-06مرزوك لحسن101839

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999933779-09-15الفناسي يوسف101840

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999988180-09-23الربيعي فاطمة الزهراء101841
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999972345-10-10الكدار توفيق101842

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991044102-10-10بويدية أسامة101843

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991011746-10-16الغليوي سفيان101844

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991045560-10-29اسمار اسامة101845

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991022353-11-02المفوض ياسين101846

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999966545-11-06بركي هاجر101847

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999942878-11-09سعودي  فاطمة الزهراء101848

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991014832-11-17الرحماوي احمد101849

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991025642-11-17اللبن محمد101850

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991067062-12-01التواتي شيماء101851
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991064700-12-14الفليح رضى101852

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999980325-12-16الطاهرية محمد101853

17الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية1999878996-12-22العقاوي وليد101854

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية19991012414-12-26مكرح توفيق101855

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001011702-01-09نشيط ياسين101856

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000888354-01-11قباع عثمان101857

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001060562-01-15ديدوح محمد101858

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000933763-02-01اليعکوبي عماد101859

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000895569-02-04اللوازي  نزار101860

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000870638-02-19تاجموعتي عمر101861
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001022252-03-27حديوي سليم101862

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000990753-03-30اوهنيني أشرف101863

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001047014-03-30انعنيعة زكريا101864

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000945231-04-21ازهار وصال101865

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000941205-04-24حاجي مريم101866

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001046846-05-07بدي سناء101867

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000948472-05-18جخراط فدوى101868

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001046772-06-04جعينط وائل101869

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000920762-06-11نادي إيمان101870

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000997595-06-19البكري محمد101871
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001003828-06-21بوكري  خالد101872

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000893406-06-25وزاني ايوب101873

18الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000940359-06-26أبوحفص مروان101874

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001016375-06-30كسور  يحيى101875

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000973304-07-18بوفنيشل زكرياء101876

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001008138-07-25الينبعي  فاطمة الزهراء101877

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001042130-08-01برديج ايوب101878

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001002475-08-11هيات خديجة101879

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000910794-08-15قرقوري  فاطمة الزهراء101880

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001064595-08-26المتوكل يونس101881
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001001708-08-27لحميم أنس101882

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000976672-09-05العاصمي مريم101883

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000879083-09-06شويطر أشرف101884

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000996941-09-14لكزيري هناء101885

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20001027013-09-28الشاد هاجر101886

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000885754-10-02ايت الطالب عمر101887

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000959929-10-11العاللي عصام101888

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000888443-10-17حافظي إكرام101889

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000988844-10-22بوعلي محمد أمين101890

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000946927-10-27الحضري حسام101891
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000933618-11-09مازني فاطمة الزهراء101892

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000945287-11-21حبيبي فاطمة الزهراء101893

19الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000988359-12-05اليموري ادريس101894

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2000976601-12-25الشاد خولة101895

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001980428-01-03السطي  أنس101896

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001919137-01-05ابرشان ابتسام101897

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001959241-02-09شعو أمين101898

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20011044702-02-11جايل عبد المغيث101899

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001944818-02-11الخبازي خليصة101900

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001896291-02-17بن احمادي هاجر101901
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001920694-02-18هرموش بدر101902

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20011012130-02-20المصمودي زكرياء101903

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001870242-02-20داكر حمزة101904

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001939136-03-26جنة شيماء101905

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001912326-04-15المكاوي سفيان101906

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001905131-04-18بابا ليلى101907

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001882632-04-19بوقنانة فاطمة الزهراء101908

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001926037-05-24كرام حمزة101909

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001883763-06-11حبيبي ياسمين101910

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001926846-06-11بقالي علي101911
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001967567-06-28زروال سعد101912

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20011059839-07-01والي  عبدالهادي101913

20الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001962075-07-05مخلص سكينة101914

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001991810-07-19رحباوي هاجر101915

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20011025100-07-29الحموشي زياد101916

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001966135-07-30بودى هاجر101917

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001919968-09-14لمان ايمن101918

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001943393-10-10الحيمر هند101919

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20011026011-10-23علو أميمة101920

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001983122-11-01أوراغ محمد101921



176/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20011002835-11-09مدغري محمد أسامة101922

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20011001825-11-29بوسفور حمزة101923

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20011001767-12-01السليماني صفاء101924

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001873991-12-06الهروشي فرح101925

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية20011067408-12-24األفغاني محمد101926

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2001996670-12-29بوفتي  إكرام101927

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2002882156-01-10بومزيزا معاذ101928

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2002937392-01-25الساهل سلمى101929

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2002957155-02-02ابواالرواح  حمزة101930

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2002886005-03-19كحايكي  سلمى101931
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2002886620-04-20اللبان مريم101932

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2002984935-05-11غيثة دوناس101933

21الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدانعمالة: مكناسالتربية البدنية2002877644-06-16نعمي قطرالندى101934

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19931060677-01-02تكناوتي مومناني فاتين101935

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1993880754-02-02العاجي ايمان101936

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1993963856-03-03زهير خديجة101937

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1993996015-06-05الحجاجي سارة101938

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19931038275-07-17المختار محمد101939

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19931025308-08-20العمراني سكينة101940

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19931033741-10-09ارغوني ادريس101941
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19941022744-01-17خلفاوي بنقاسم101942

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1994923297-03-20حماموشي كوثر101943

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1994867512-06-17رحيوي رجاء101944

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1994961821-07-21لهميل فاطمة الزهراء101945

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19941018714-07-22عاللي يسرى101946

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19941016029-10-01شاكري سكينة101947

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19941032707-10-17نمر سميرة101948

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1994887662-11-11العلوي المحمدي محمد101949

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1994966879-12-01البياري يونس101950

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1995920761-01-14هامي فاطمة101951
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19951027188-01-27الفياللي سموح خولة101952

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1995897623-03-19المرابط زكية101953

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1995902819-04-02البقيوي  وجدان101954

1الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19951054922-04-26خزيبة وفاء101955

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1995903205-05-16تاودة  امال101956

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1995922143-07-11هاني مريم101957

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19951000618-07-15العساوي أيوب101958

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19951044679-08-24تعالبي لبنى101959

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19951031130-09-28الغفولي  طارق101960

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1995926505-10-10الرحالي  فاطمة الزهراء101961
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1995899037-10-18الحقوني يسرى101962

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1995932909-11-27الكرادي فاطمة الزهراء101963

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1995943689-12-28ضغباش صباح101964

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1995944868-12-30سندس وئام101965

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996981803-01-01فتحي  مريم101966

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996905946-02-02علمي  أسماء101967

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19961022500-02-05بوكروش ابتسام101968

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996937888-02-08اشنارن ايمان101969

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19961007066-02-25ازلماط فاطمة الزهراء101970

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19961064175-03-15عزاوي نزيهة101971
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996960855-03-25الصغير فردوس101972

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996981910-05-02الشرقي فاطمة الزهراء101973

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996900881-05-20البركادي ابتسام101974

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19961040173-05-27الحانوتي فاطمة الزهراء101975

2الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19961018419-06-07الدحماني سمية101976

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996924234-06-11بخيش ملك101977

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996896213-07-29مورتادي خديجة101978

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996923984-08-30ازرياح خديجة101979

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996970547-09-01ميرة عبدالسالم101980

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996962874-09-10ايت العربي ايناس101981



182/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19961000960-09-10بوحزامة حفيظة101982

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996915999-09-12مسروج خولة101983

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19961005464-10-13أجانا غيثة101984

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996994954-10-21راوراو نسيمة101985

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19961017587-11-08قضاض حنان101986

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1996876473-12-04أحميد أسماء101987

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19961060954-12-13فندول جوهرة101988

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19971058973-01-01العدلة عبد النور101989

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997977483-01-26بهجة جيهان101990

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997937120-05-28لحرش محمد اسامة101991



183/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997939332-06-04بوشتاوي وفاء101992

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19971032453-06-17قصير فوزية101993

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997926504-07-20جدع  وسيلة101994

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997897282-07-26بوردية احمد الياس101995

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997914885-07-30كريسن  أنس101996

3الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997940750-08-01حاجي نوال101997

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997949190-08-08اسويطط ايمان101998

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997915494-09-01قنفور منال101999

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997989177-09-06اليعكوبي كريمة102000

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19971007335-09-19مهداوي فدوى102001



184/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19971015033-09-20لشكر وفاء102002

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997913039-10-02الصمطي بالل102003

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997874859-10-05ابتور بهيجة102004

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997882680-10-12الحروني علوي  محمد102005

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997923632-10-19اكيوي عبدالرحمان102006

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997981202-10-23التميمي أسماء102007

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997924268-10-29نعمان  إيمان102008

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19971032482-11-11المغراني المهدي102009

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19971011792-11-15منير امل102010

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19971003173-11-15كوداد ياسمين102011



185/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19971006105-12-01بورقية منية102012

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997923372-12-21الحرشاوي  فاطمة الزهراء102013

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1997946920-12-30تويتي هاجر102014

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981011664-01-13بونو احسان102015

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981018544-01-15لفضيلي حياة102016

4الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998936821-01-24العكعاك  سهيمة102017

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998991917-02-04مطالعي سلمى102018

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998925099-02-11الياداري حسناء102019

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981036890-02-18شقرون هاجر102020

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981018954-02-18اويحيى نورة102021



186/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981021772-02-18تنكبداوي مريم102022

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998870068-02-24مطيع سلمى102023

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981068144-02-28ابراو حجيبة102024

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981030129-03-02الحميوي زينب102025

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998988918-03-03المرق سكينة102026

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981032763-03-13دوائري صديق102027

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998890451-03-27بنجلون تويمي عثمان102028

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998901782-03-29بريان مونية102029

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998894493-04-01مساوي هند102030

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981033184-04-09زهري ندى102031



187/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998995374-05-11جناتي هدى102032

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998948747-05-14البهالي صفاء102033

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998938482-05-15البلغيتي بشرى102034

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998932006-05-20الزنطار سناء102035

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998948999-05-21جبران شيماء102036

5الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981059651-05-22فائز خولة102037

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998923012-05-25الكدالي الهام102038

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998961832-05-31أوالغلو لبنى102039

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998993085-06-01وزاني تهامي حورية102040

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998899151-06-03العروي نهيلة102041
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998999063-06-23الواثق فاطمة الزهراء102042

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981027383-06-25االسماعيلي نهيلة102043

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981001556-06-28محيمدات رجاء102044

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998910816-07-08بوهزة أسماء102045

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981045093-07-10التايك مريم102046

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998975974-07-26تيريديرت هبة102047

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998890786-08-03بخزو يسرى102048

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998944788-08-05كعموش اكرام102049

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981029157-08-08احميمز فرح102050

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998917275-08-14لحريشي مريم102051



189/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998936773-08-19زريوال وسيمة102052

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998990696-08-22بقاس زينب102053

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981032188-08-26امحيندات الحسن102054

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998989212-08-26أعراب كريمة102055

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998936626-09-01الخلفاوي فاطنة102056

6الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981009033-10-01جايل فاطمة الزهراء102057

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981016142-10-12القاسمي هاجر102058

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998887654-10-23البصراوي ليلى102059

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981031523-11-03اجبيلو محمد102060

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981003477-11-07أمقران فاطمة102061
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981040098-11-10الهرناف أسماء102062

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998896871-11-25قنان كريمة102063

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998999893-11-28ازعني حسناء102064

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998915078-12-10افروان حكيمة102065

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998935530-12-14مبروكي الحسين102066

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998979658-12-18بوزلماط  نصيرة102067

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981031284-12-18برديج مريم102068

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998977006-12-18الكحاك وردة102069

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981042829-12-22سليماني زهرة102070

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998993148-12-22بوزيان سعيد102071



191/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998934358-12-22لكناوي ربيعة102072

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19981048232-12-27ايت حدو اسامة102073

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1998899382-12-27مغوش اميمة102074

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999908392-01-01اخليج اسماء102075

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999918309-01-02بورزة حنان102076

7الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999922951-01-03خلوق اميمة102077

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999935233-01-12بوحباق مروان102078

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999974118-01-13غنضور خولة102079

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991019035-01-18البغولي زينب102080

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999986038-01-20وكنين جمال102081



192/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999925386-01-21بولوز فتيحة102082

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991049183-02-02قبان سكينة102083

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999931888-02-17ايت الحسين  فاطمة الزهراء102084

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999897005-02-18الحسناوي مريم102085

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999900656-03-05احماد  أسماء102086

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999937663-03-08حلوبي ابراهيم102087

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999959561-03-08أعبعوب أسماء102088

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999986219-03-10بيلول عبير102089

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999900505-03-18فرحان انوار102090

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999877137-03-22بوفلوس هجر102091



193/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999970253-03-27قيطوني سكينة102092

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999942080-03-29لعزيبي امال102093

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991060835-03-31عزي كوثر102094

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991009210-04-06المسعودي حنان102095

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999984954-04-07البخشوش الصافية102096

8الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999917599-04-10المسكي  هجر102097

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991019930-04-13العالني اكرام102098

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999922953-04-18العطفة مريم102099

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999984673-04-20مرضي سهيلة102100

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999937373-05-14الزرعي حليمة102101
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991024316-06-02الكواني حفصة102102

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991060793-06-06وزا اميمة102103

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999984800-06-15اخوداوي شيماء102104

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999902805-06-16لهميص سكينة102105

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999915227-06-21محفوظ شيماء102106

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999979934-06-24المغراوي إيمان102107

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999920071-07-01مجيود فاطمة102108

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999946282-07-04حلحول نهيلة102109

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991029899-07-13باهي سهام102110

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991052405-07-19الرزين مريم102111



195/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991023602-07-22العناية الحسنية102112

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999916041-07-23بوتزولت فاطمة102113

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999995550-07-29خنتاش خالد102114

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991030185-08-01لبلق فاطمة الزهراء102115

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991014580-08-02جميدي محسن102116

9الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999923118-08-02علوي رشيد102117

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999944023-08-08بجاجة مليكة102118

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991031438-08-11الوسطاني فاطمة102119

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999930484-08-13الدقاق حليمة102120

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999876679-08-17مالل ايوب102121



196/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999904430-08-18حاميدي خديجة102122

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999883284-08-18فرحي ايوب102123

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991054175-08-21العزيز شيماء102124

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999974633-08-23الدهيبي شيماء102125

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991033358-08-24بوطيب فاطمة الزهراء102126

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999902804-09-01الشرتي غيثة102127

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991012649-09-01الفوزي سفيان102128

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999899632-09-04هرماك فاطمة102129

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991007947-09-11نظام هجر102130

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991047146-09-19رزوك أيمن102131



197/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999935029-10-01الكواللي إدريسي فاطمة الزهراء102132

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991014437-10-01الجزيري منير102133

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999927425-10-04الناجي  لمياء102134

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991031749-10-10مساوي زينب102135

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999880143-10-17الزويتني مريم102136

10الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999967387-10-23أمالل أحالم102137

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999940890-10-25عبوب حنان102138

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991024297-11-04ابو الحسن  حنان102139

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991029706-11-13الغازي إكرام102140

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999967689-11-17ناده مريم102141



198/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999886115-11-24الجامعي  أمينة102142

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999950477-11-29الحجوجي فاطمة الزهراء102143

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999928508-11-30البلعيزي خولة102144

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999897570-12-04حاكمي فاطمة الزهراء102145

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999942090-12-05بخري كوثر102146

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991024424-12-11البريمي يوسف102147

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999908704-12-15شاوشي فاتن102148

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991050078-12-16بن الشيخ ابتسام102149

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض19991004018-12-17حموري وئام102150

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999947565-12-22والزين محمد102151



199/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999918635-12-25اليعكوبي كريمة102152

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض1999908705-12-28القسيمي  فاطمة الزهراء102153

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000931122-01-01بالعباس رشيد102154

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000919293-01-01بوزلماط رجاء102155

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000910682-01-01بوشفا شيماء102156

11الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001027384-01-01مضحك منير102157

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000997868-01-02زنوحي سعاد102158

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000881541-01-03مكوار حمزة102159

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001014123-01-03المريني أسماء102160

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000969175-01-04الساخي سعيدة102161



200/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001023520-01-05التهامي أميمة102162

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000909006-01-06الراشدي  ايوب102163

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000897982-01-07المريحي شيماء102164

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000991897-01-14مفتاحي  سلمي102165

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001006039-01-19الصنهاجي سهيلة102166

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000885501-01-22اومغار بشرى102167

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000900776-01-23حجوبي سلمى102168

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001050271-01-26الشرقي هشام102169

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001015476-01-30زروق ضياء102170

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000896886-01-30عبدي خولة102171



201/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000996650-01-30األعمارتي  نورالهدى102172

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000961869-01-31التمصوري رضوان102173

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000985394-02-04امسغرو حاتم102174

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000925299-02-05الزناكي حنان102175

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000998252-02-10شواف إكرام102176

12الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001026026-02-15لمغاري بسمة102177

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000951466-02-22العالمي خديجة102178

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000986410-02-24العواجي  هجر102179

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000987533-03-01نصيص مريم102180

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000887821-03-05زروالي سهيلة102181



202/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001020507-03-06اخدي سناء102182

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000991287-03-09جناتي ادريسي  مينة102183

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000926803-03-09بن السعيد منال102184

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000880096-03-15السليماني الحوتي الحسني ايمان102185

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000955579-03-15الزلكامي فاطمة102186

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001004399-03-21المتوني مريم102187

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001026497-04-02الحسوني انس102188

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000907890-04-14فكير مريم102189

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000989870-04-20ازهراوي  فاطمة الزهراء102190

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000924339-04-25لفريك وفاء102191



203/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000972487-04-29النصري  هدى102192

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000913045-05-05شرقي نجاة102193

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000914202-05-12وشتي أيوب102194

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000966396-05-13حربول هاجر102195

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000987334-05-14مساوي محمد102196

13الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000910328-05-16السحمدي غيثة102197

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001016038-05-27زركان  سعاد102198

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000961010-05-28الشهبي إكرام102199

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000919265-05-28الضاوي  سميرة102200

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000925843-05-29لعبيدي منال102201



204/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000909507-06-01الكليخي  إيمان102202

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000947886-06-06شاكري يونس102203

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001020244-06-06شعب العسري  حسناء102204

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000960282-06-07خايف هللا  أسماء102205

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000964332-06-12الشرعي فاطمة الزهراء102206

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000993251-06-13السلسولي زينب102207

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000987608-06-15األزرق وئام102208

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000941787-06-19ادويلي يسرى102209

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000942832-06-20وزاني تهامي عبدالرحيم102210

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000943402-06-25اهويشر أنس102211



205/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000934096-06-26النقابي  عائشة102212

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000938701-07-03بوقديدة شيماء102213

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000984740-07-04ابرمد وفاء102214

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001027758-07-12رمضان مريم102215

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001001421-07-16الصيدي العالمي اسية102216

14الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001024275-07-19مريزق فاطمة الزهراء102217

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000894042-07-19ونجلي مثبوت محمد102218

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001008081-07-20العرعاري  فوزية102219

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000909264-07-31مسكين نجالء102220

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001009202-08-07البوزياني عبير102221



206/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000999167-08-20الدباغ أميمة102222

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001011955-08-24قرطيبو مريم102223

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000988266-08-31بوجوج سلمى102224

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000899405-09-04بومهيدي يوسف102225

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000966766-09-06الكرطيط ايمان102226

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000988807-09-07العكري أميمة102227

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000911395-09-15بوسالمة أنس102228

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000987565-09-16الخلوفي محاسن102229

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000991889-09-20الشليح صفاء102230

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000949754-09-27لزعر خولة102231



207/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001063259-09-29العموم نهيلة102232

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000907863-09-29اخليج فاطمة102233

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000956217-10-02اضرضور اسماء102234

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000910285-10-03بعلي سناء102235

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000979845-10-04اكني منة102236

15الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001002496-10-04عداد رجاء102237

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000912061-10-06الشوداني غزالن102238

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000879724-10-14شقدي أميمة102239

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001013740-10-25مورسو فراح102240

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000890206-10-25رجراجي اميمة102241
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000921744-11-05صديقي ابتسام102242

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000898157-11-10فارس  حسناء102243

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000973195-11-12بيدار خديجة102244

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000926732-11-16بنبال فاطمة الزهراء102245

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000920685-11-17جامعي ناصري عبدهللا102246

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000948773-11-17الوردي  أيوب102247

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000914701-11-18شكراد امنة102248

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001052610-11-30مزون وفاء102249

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000937765-12-06بكاري كوثر102250

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000931120-12-08العيساوي محمد102251
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000936683-12-10امصودي رضى102252

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001043365-12-12محيمدات مجيدة102253

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000958690-12-17اجحيلل مريم102254

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000965544-12-21بوقرعي  أسماء102255

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2000909716-12-23النويشي حفصة102256

16الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20001022054-12-27بن جياللي اسماء102257

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011058032-01-01جناتي إدريسي أمين102258

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001883714-01-01الهوش عمر102259

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001970998-01-03الحنفي عواطف102260

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001939174-01-04دريوش أمينة102261
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011049903-01-04محجوبي مريم102262

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001931868-01-05بغدادي حاتم102263

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001921724-01-07الملتجيء هناء102264

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001898655-01-08احماموش مريم102265

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001895204-01-10اليغودي فاتن102266

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001934675-01-20يشو نهيلة102267

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001919171-01-25الوافي نعيمة102268

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001923808-01-28صمود ابتسام102269

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011067126-01-30اليحياوي فاطمة الزهراء102270

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001873934-02-04بورايس يوسف102271
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001970637-02-14الرامي فاطمة الزهراء102272

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001917289-02-20مجاهد إلياس102273

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001917291-03-07حدفي شيماء102274

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001918835-03-12السريتي رجاء102275

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001931599-03-19حمداوي عبد المنعم102276

17الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001919373-03-21الزرزوري شيماء102277

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001869665-03-22نمير اميمة102278

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001958248-03-25السام فاطمة الزهراء102279

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001922262-03-29كريمو  هاجر102280

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001867521-04-30سناسني  كنزة102281
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001955219-05-08زيان  أسماء102282

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001895173-05-09بوليقة حمزة102283

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001909588-05-12الزيزي يسرى102284

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001931246-05-21جرود نزهة102285

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001900159-05-25مسعيد أشرف102286

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001952522-05-27المهادنة  ايمان102287

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001962292-05-28المقدم يونس102288

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001976014-05-28احديود إلهام102289

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011010263-05-31المفضل  وئام102290

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001882925-06-06الراي سفيان102291
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001930157-06-20الرويفي ضحى102292

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001984283-06-29القاسمي  هنية102293

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011021297-06-30العلوي اسية102294

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001919218-07-03المهداوي محمد102295

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011054567-07-08لعشير مونية102296

18الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001975678-07-10االحمر حسنية102297

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001917082-07-17البوكري محمد102298

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001976511-07-18العمومري بشرى102299

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011006919-07-23النجاري ايمان102300

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011024982-07-27معزوزي زكرياء102301
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001942132-08-10ابيرلين عبد العزيز102302

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011045755-08-11االدريسي  مريم102303

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011055669-08-17الوليدي حطاب حنان102304

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011023733-08-24خيري سناء102305

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011055643-08-25أدوعو عبد الصمد102306

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001909105-09-03مرزوك فاطمة الزهراء102307

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011020449-09-26بوحزام منى102308

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011067986-09-26تلزاير حفصة102309

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011017025-09-30لصفر وفاء102310

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011010930-10-01الصكر رابحة102311
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001982953-10-03وزاني ثوريا102312

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001878637-10-04الفرتيتي  هناء102313

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011017344-10-06لبيض إيمان102314

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001939847-10-11كارتي يسرا102315

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001958247-10-17عزفار سلمى102316

19الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001906747-10-20الدرقاوي أميمة102317

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001935677-10-23بن طارقي فاطمة الزهراء102318

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001977193-11-03إجبر نوفل102319

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001933273-11-07استيي ضحى102320

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011033390-11-21ناجي آية102321
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011015888-11-29كريش لمياء102322

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011015027-12-01قضبان أميمة102323

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001963528-12-05المرزوقي ابتسام102324

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20011063476-12-10بوطباقي سارة102325

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001991581-12-14زروال أسماء102326

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2001884039-12-22الكسير  هدى102327

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2002909587-01-04نصيح نورة102328

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2002988468-01-07الريفي فاطمة الزهراء102329

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20021026646-01-10العيساوي نعيمة102330

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2002954777-02-01الزغاري كوثر102331
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20021020344-02-11عطار أسماء102332

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2002986539-02-13باللعتيق عصام102333

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20021032440-02-27رمضان أمينة102334

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20021029160-02-27العالمي أسامة102335

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض2002924718-04-18الكوط  شيماء102336

20الثانوية التأهيلية اإلمام الغزاليعمالة: مكناسعلوم الحياة واالرض20021009096-11-28مزي مصطفى102337

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا1996915251-06-13حجاجي محمد102338

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا1996872746-09-08اسليماني محمد102339

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا19961006548-12-11وحدوش سلسبيل102340

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا1998980083-09-09بوقص خولة102341
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا19981015232-11-21خراز سهام102342

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا1998990240-12-31اقشيبل دالل102343

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا1999871268-04-01القماري أناس102344

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا1999988270-05-17الطاهري حمزة102345

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا1999928621-07-08الفراقشة حورية102346

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا19991028883-09-13شقرون يسرى102347

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا2000885589-01-25راشب حميد102348

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا2000898886-02-02الفالح رباب102349

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا20001007964-06-24بولمكول عبد الكريم102350

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا20001030580-07-20الحبيب      ماجدة102351
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا2000987175-11-20الشادلي خديجة102352

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا2001901712-01-24لمريني أيمن102353

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا2001979583-06-01حدور فاطمة الزهراء102354

16الثانوية اإلعدادية الحسين ابن عليإقليم: موالي يعقوبالتكنولوجيا2001899269-08-17بنسليمان محمد102355

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1993869569-03-25الداودي سهيلة106791

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1993900483-09-22الواسني كريمة106792

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1993967296-10-28بنجلون زكرياء106793

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1993874931-11-15السعيدي الحاجي محمد106794

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1994950375-03-20مومو  عمر106795

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19941058697-07-05العيان سليمة106796



220/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19941032304-09-20العوني بشرى106797

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19941035763-09-22الزعيم هشام106798

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19941025530-10-25درداز سكينة106799

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1994902239-12-11بوعزي عبدالصمد106800

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1995903153-02-03النموس نعيمة106801

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1995930366-04-02المستوي امال106802

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1995990839-04-24ابن يحيى عبدهللا106803

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19951010459-04-30ايت بلعيد أيوب106804

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1995876885-05-22زغلول ايمان106805

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1995896110-06-12خرماز ايمان106806



221/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19951045194-06-29شعيب محمد106807

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19951031087-07-05ايمان ايمان الوردي106808

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1995880691-07-07بحيليس حنان106809

4ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19951022010-08-27لبيض زينب106810

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19951057538-09-08ببنيمور جهاد106811

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19951057495-09-27اطوالي أيمن106812

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1995872470-11-01الصولي محمد106813

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1995951983-11-11البوجمعاوي حمزة106814

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1995989521-11-16كرومي وفاء106815

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1995933120-11-29جبور كوثر106816



222/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1995872226-12-23عبدالصدق اميمة106817

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19961034503-02-13اقديم عبدهللا106818

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996996618-02-25الحضري فاطمة الزهراء106819

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996962599-03-24امجفول نعيمة106820

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19961025533-03-25اهداش زهير106821

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996930782-04-19لحمام اميمة106822

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996874412-05-06العرفاوي بالل106823

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19961021887-05-10حجاجي زكرياء106824

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996929929-05-31بوشيوع رفيق106825

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996870806-07-05ابن منديل كوثر106826
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996981398-07-10الصادقي سفيان106827

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996896880-07-11كاسو اسماء106828

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996922879-07-12الهجري سامية106829

5ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19961057133-09-24بنزينة فاطمة الزهراء106830

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996971553-10-04الناجي لمياء106831

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19961021024-10-06حسناوي حميد106832

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19961057457-11-06العيساوي سلمى106833

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19961055483-11-08اوخالق نعيمة106834

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996956451-11-18ناهض اميمة106835

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19961001445-11-22الزعيم سكينة106836



224/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996979098-11-24اليعقوبي محمد106837

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996869571-12-12اعوييد دنيا106838

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1996903932-12-30سنداني امينة106839

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997945684-01-19الدريسي فاطمة الزهراء106840

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19971023615-01-22الشقرباني كوثر106841

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997980014-01-28الزعلي الهام106842

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997878052-02-15حميد بن عبد الواحد106843

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19971004762-04-08اوبوفتال سعيد106844

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19971055383-04-09ربان كوثر106845

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997985868-04-15الصغيير عثمان106846
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997904689-05-12بناني بايتي مفتاحة106847

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997923382-05-24القرطيط  عبد الفتاح106848

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19971000121-06-10البقالي رجاء106849

6ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997913479-06-18جدي أمين106850

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997915614-06-28الجهد المهدي106851

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997903049-07-21بومعزة عبد المنعم106852

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19971015559-08-16حداوي نوفل106853

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997993900-08-19المكاوي الهام106854

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997993110-09-04محروش حسناء106855

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19971061336-09-18حسناوي أسماء106856



226/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997993521-10-03هدهود محمد106857

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19971017955-10-12ابيش خالد106858

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997946169-10-13نافع محمد106859

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19971042157-10-31الدباغ نفيسة106860

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997916350-11-02العمراني فاطمة الزهراء106861

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19971042306-11-03الرزقي جهان106862

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997945227-11-05ورغة نبيل106863

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997918822-11-09عينوش مصطفى106864

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997919951-11-19سعود لمياء106865

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19971034020-11-21السعيدي عمراوي هدى106866



227/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997886700-11-28بوييش مريم106867

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1997947874-12-10اليوبي جمال106868

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19971055780-12-23باعلي ابتسام106869

7ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998907781-01-01فركاني هند106870

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998922613-01-02الفهدي شيماء106871

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19981021643-01-19النكرو ادريس106872

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19981012173-01-30بوغروم اميمة106873

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19981031921-02-05الباز  يوسف106874

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998956406-02-09فتحي علية106875

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998989301-03-11عماري عائشة106876



228/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998932767-03-11قبوري عمر106877

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998963808-03-14المودني سهام106878

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998926223-04-01مستنصر حمزة106879

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998908011-04-05تبهوت فيروز106880

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998940941-04-08بجي كوتر106881

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998900037-04-09الزواق فيصل106882

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998986822-04-10الخبشي جمال106883

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998964271-04-10البليلي سلمى106884

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998895905-04-10مجيد سكينة106885

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19981026654-05-01القلعي ماجدة106886



229/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19981029264-05-04المرجاني  منصف106887

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998990140-05-05بن مزيان أيوب106888

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998932041-05-06جليل الحبيب106889

8ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998990379-05-15اكراري اسامة106890

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998980828-05-22حمامد شيماء106891

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19981028593-06-04لعميري فاطمة الزهراء106892

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998918586-06-10مشاط محمد أمين106893

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998942624-06-11باعلي  زينب106894

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19981018910-06-12ربحي يونس106895

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998938142-06-22الخيدر خيرة106896



230/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998903964-06-23سكراوي أميمة106897

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998981329-07-10الشعيبي فاطمة الزهراء106898

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998996360-07-22زاهر أيوب106899

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19981026828-07-25والطالب  شيماء106900

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998904530-08-17المرنيسي نورة106901

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998928861-08-17اجرسيف عصام106902

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19981024172-09-13قباع هند106903

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998927195-09-15بوغرس  وليد106904

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19981066055-09-17الموخي أيوب106905

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998956714-09-20غنمات رضى106906



231/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998999757-09-20هنيدة رجاء106907

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19981019040-10-01الكباح اسماعيل106908

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998917374-10-18كناش نجية106909

9ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998988492-10-19الغزواني  فاطمة106910

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998902648-10-31زاكي حسناء106911

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998916504-11-03زنيدي انوار106912

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998964270-11-05المكاوي شيماء106913

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19981042780-11-06مدوني نهاد106914

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998992126-11-22كنكورة يوسف106915

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998880409-11-26فكري مراد106916



232/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998896738-12-10الحجي ايوب106917

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998953092-12-17بن انحيلة احمد106918

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1998978345-12-19الزاوري  وفاء106919

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999890879-01-01العامري امين106920

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999983554-01-05برحيحو فاطمة106921

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991026748-01-06األفغاني أحالم106922

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991032502-01-10بن خاضير إيمان106923

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999948517-01-12سيدونا سمية106924

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999896702-01-20براهيمي هاجر106925

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991037936-02-06ايت امغار حنان106926



233/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999944705-02-07الديبي ياسين106927

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991018333-02-12شيماء الطالبي106928

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999939825-02-15بوهبا ابراهيم106929

10ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991063756-02-28الطهريوي وفاء106930

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999903306-03-18الونجلي بثينة106931

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991001140-03-22الواللي االدريسي غزالن106932

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999951004-03-25امرار محمد106933

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991000183-04-15االبراهمي ليلى106934

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999916562-04-27التلماني يسرى106935

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999942169-04-27الحيسن محسن106936
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999952110-05-15بومهدي نسرين106937

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999929798-06-10شاكر لبنى106938

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991005504-06-20اذهيبة هدى106939

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999891952-06-21بن طاطة  محمد106940

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991036072-06-22بوتزلوت حمزة106941

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999965805-06-23توتليني عبد الرحمان106942

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999936416-06-26العسري الحساين106943

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991005243-06-26السوالي إكرام106944

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991017731-06-26العسري محمد106945

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999886642-07-02لحرش وداد106946
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999975556-07-08البصري رجاء106947

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999993311-07-14اسماحي حفصة106948

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999940811-07-14المخلوفي أحمد106949

11ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991019917-07-15السامي محمد106950

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999948989-07-16الصغيري فاطمة الزهراء106951

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999904823-07-18الهواري مريم106952

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999989330-07-20النالي لمياء106953

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991050405-07-22ميغيس اسماء106954

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991010061-07-25السويني فاطمة الزهراء106955

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999906916-07-29بالفقيه محمد106956
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999879122-08-05شحم مريم106957

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999981033-08-24الخضير زينب106958

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999900343-08-25الفزازي عبد النور106959

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999948519-08-30الزعيفري وهيبة106960

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999941840-09-01لقلوب زكرياء106961

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999895477-09-06الوافي فدوى106962

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991022816-09-07ملياني لحسن106963

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999895545-09-07بن زاوج احمد106964

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991025192-09-11ابريكي عفاف106965

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991022075-09-14شنيور حنان106966
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991035890-09-18الزياني نورة106967

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999931657-09-27الخميستي يسرى106968

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991048025-09-29الحسني سمية106969

12ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999966012-10-04ناصيري والحاج106970

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999993620-10-10طاهري ياسين106971

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991018407-10-12لفضيلي سميرة106972

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999895078-10-13بهلولي حمزة106973

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999902454-10-14اللوزة حجيبة106974

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999872362-10-15الهودار سعد106975

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999927350-10-16االزكاري إكرام106976
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999875493-10-18المكرم خولة106977

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999973323-10-20صوصي علوي ايمان106978

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999957497-10-22جاي منصوري أمينة106979

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999882961-10-22الزهايري محمد106980

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999939775-10-25تكوري خديجة106981

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991025885-11-12بوغلم محمود106982

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999891968-11-14مندر سمية106983

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991049943-11-15سردة عثمان106984

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999914137-11-18ايماز كوتر106985

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991035919-11-22الماضي ياسين106986
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999995385-11-24ديا يوسف106987

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999971441-12-02خطابي عثمان106988

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999946041-12-04المكاوي مروان106989

13ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء1999952257-12-07اوعبدالدايم سعدية106990

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991035964-12-20الغربالي اشرف106991

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991060862-12-25لمريني لمياء106992

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991054191-12-26اجريري محمد106993

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991039556-12-31بورايس محمد106994

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء19991058916-12-31نجدي عبد العالي106995

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000917685-01-01علوي منتصر106996
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001056567-01-02زاهر  أسامة106997

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000881361-01-11الوقور أحمد106998

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000978693-01-30افرفار فاطمة الزهراء106999

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000930964-02-14الهواري هند107000

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000891236-02-18بوطوبة فاطمة الزهراء107001

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001054800-02-19الركباني عادل107002

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000923056-02-27أسرار سفيان107003

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000921533-02-27بوغليمة لبنى107004

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000984425-03-01البدوي امين107005

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000967263-03-08غازي مريم107006
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001006664-03-14امطيش مريم107007

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001016523-03-14الكلعي محمد107008

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000999749-03-22العلوي سهام107009

14ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000992756-03-27النكادي كوثر107010

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000966256-03-29عبور أمينة107011

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001010435-04-05اليعقوبي أنس107012

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001022295-04-06مزور الهام107013

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000883405-04-12كنبورة سهام107014

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001030594-04-13مصدق سكينة107015

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000895954-04-17برعود بدر107016
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001017839-04-20حاجي نبيه اسماء107017

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000929562-04-20زكود هاجر107018

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001005498-04-22اورقية رشيدة107019

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000972198-04-30بالفقير بثينة107020

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001011560-05-02رحماني خديجة107021

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000896031-05-04مستفيد خديجة107022

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000983114-05-06دوشي إكرام107023

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000989272-05-17الحاجي االدريسي إكرام107024

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001043507-05-22بنعيمة  منير107025

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000990443-05-29اوالد يحيى منال107026
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000991614-06-09موتشو جيهان107027

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001060813-06-12بنعمر احمد107028

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000979562-06-13المزابي فاتن107029

15ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000883764-06-25مرسول مريم107030

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001011082-06-25شهبون أمين107031

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001028774-06-27قاسمي غزالن107032

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001032633-07-01اقريمة عمر107033

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001049627-07-06بويدمارا مجيد107034

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000936245-07-15الشراطي حسناء107035

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000962531-07-16البورقادي نصيرة107036
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000930966-07-18خاصة منال107037

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000985286-07-22سليماني سلمى107038

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000949783-07-22جان ايمان107039

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000908995-07-25جنتى  زكرياء107040

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000948344-08-06الزغاري هاجر107041

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000999026-08-09احميطوش بالل107042

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000910510-08-13لمنيعي أسماء107043

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000936373-08-18شهبي مونة107044

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000999066-08-21العالمي عبد الصمد107045

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001005462-08-22فاتح فدوى107046
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001009361-09-02علج زينب107047

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001045299-09-08الكلعي سكينة107048

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001022722-09-12عمري يوسف107049

16ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000912931-10-09النويصر حمزة107050

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000882775-10-09عشور هجر107051

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001010323-10-22النجاري أميمة107052

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000983112-11-04المخلوفي  إلهام107053

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000994129-11-15اجبيلو وصال107054

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000987357-11-15الخالدي أميمة|107055

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001033342-11-20تافجوتي اكرام107056
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001016521-11-22الطالبي إلياس107057

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000997303-11-23كمال الياس107058

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001039048-11-30الحوش رجاء107059

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000928908-12-09بدوي سكينة107060

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000917489-12-10اسكري هند107061

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2000943453-12-21البوطي حفصة107062

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20001057229-12-22النجاري سمية107063

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001954098-01-01الهيسوف نجاة107064

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001948177-01-08الفقير ايوب107065

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001988079-01-26الرياني بشرى107066
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001913662-02-04المعزوزي هبة107067

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20011041289-02-13دقون عقيلة107068

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20011061863-02-20إدر نعيمة107069

17ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001926673-02-23الرملة خليل107070

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20011025263-03-08الزياني سكينة107071

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001972502-03-11التيجاني زينب107072

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001996822-03-14بن طاطة  أحالم107073

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20011051182-03-14خدام هللا خديجة107074

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20011027683-03-18بنعيش غزالن107075

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001901015-03-23الحدوشي محمد107076
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20011058801-03-30الدكالي أنس107077

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001868224-03-30لزرق إيناس107078

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001981394-04-06رابح فؤاد107079

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20011022183-04-11مرديوي نادية107080

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001961938-04-30لزعر هدى107081

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001955681-05-01ابن عامر نجاة107082

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001920437-05-19شلياح شيماء107083

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001997967-05-23ميمي أيوب107084

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001895955-05-28لعوار اسامة107085

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001924980-06-19تبود محمد107086
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001993893-06-21زالم تلمساني قمر107087

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001994265-06-21الشرابي حليمة107088

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001875816-06-29مزيان فاطمة الزهراء107089

18ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001918766-06-30األقرع فاطمة الزهراء107090

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001873565-07-17بنسالم عمر107091

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001931783-07-21المودن سلوى107092

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001896817-07-24وهبي رضا107093

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001936181-07-25امالل سكينة107094

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001962143-07-28القروني اسماعيل107095

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001911520-07-29العزوزي محمد107096
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20011026514-08-14عبد الهادي فردوس107097

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001914538-08-20ايت اعلبوش  محمد107098

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001995625-08-22زريق هاجر107099

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20011055257-09-18ضرافاة محمد107100

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001931622-09-22مخلص ايمان107101

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001936680-09-29جعدوني ندى107102

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001945595-10-01العطاري اكرام107103

19ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001985322-10-02اخبيل اميمة107104

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001985669-10-16الوليدي منال107105

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001917075-10-21زندري حسن107106
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20011044966-11-02طاطا أسامة107107

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001968249-11-03لعوج يوسف107108

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001913245-11-10العمراني وئام107109

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20011005035-11-28الياداري كريمة107110

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء20011005650-11-28الياداري رحمة107111

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2001924163-12-13الشكري مصطفى107112

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2002980355-01-25عزي محمد علي107113

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2002951413-02-07لمحرحر وصال107114

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2002980966-03-20مشرف مريم107115

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2002991315-05-19كليوي  أية107116
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

20ثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروالفيزياء والكيمياء2002920555-07-17بوكتاف أميمة107117

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19931029305-02-04بوكدور فاطمة الزهراء107536

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1993926274-05-09اإلدريسي إسماعيل107537

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1993987363-06-02الطالبي سليمة107538

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19931060381-07-09خرزوز الحسين107539

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1994975926-02-22ركني بشرى107540

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1994992151-10-18الحمامصي خولة107541

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1994883390-11-13بوقوقة كوثر107542

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1995990328-01-01الدامي عبدالرحيم107543

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1995907640-01-12اوبرايم يونس107544
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1995905843-02-24بويوسف مروى107545

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1995973226-02-25راضي سعد107546

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1995870464-03-17مسلك محسين107547

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19951059528-07-03الغمري اميمة107548

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19951028322-07-29البرذي محمد107549

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19951019422-09-08أوطيبي سلمى107550

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19951033339-11-26مدان محمد107551

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19961002422-01-26الديب يوسف107552

19الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1996937356-03-23االكحل هاجر107553

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19961043443-04-22أسمار وليد107554
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19961026175-04-24االدريسي االضادي فاطمة107555

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19961039158-05-15العيساوي منير107556

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19961037842-05-23ايت فطول لحسن107557

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1996922448-06-12بلحاج أيمن107558

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1996872658-07-08السيباري المهدي107559

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1996910951-07-13زرهوني إكرام107560

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19961012436-07-16فرحان رجاء107561

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1996902545-09-02قجاج سومية107562

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1996869814-12-12البلغيتي  سمية107563

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19961029633-12-28ملوكي صالح الدين107564
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19971036864-01-10مايماي الحسين107565

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1997894233-02-14اشعشاع خليل107566

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1997926038-04-21مزياني سعيد107567

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1997874511-06-07اليونسي خليل107568

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1997969585-06-10سالمة سارة107569

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19971033708-06-27بنهري محمد107570

20الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1997954202-07-02اإلدريسي زكرياء107571

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19971005480-07-07االدريسي سعيد107572

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19971056037-07-09المرضي ايوب107573

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1997893842-08-07رزيقو إيمان107574



256/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19971020122-08-10قنديل حمزة107575

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1997879410-08-28المنصور نورالدين107576

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1997875776-09-06صدراتي زكرياء107577

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19971016217-09-07غزو عبدالحميد107578

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19971022083-10-10قرسيس يوسف107579

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1997997900-10-20اعويش محمد107580

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1997874518-10-20جلكالك أشرف107581

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19971017334-12-16باروخ محمد امين107582

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19981038649-01-14عميد ياسر107583

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1998937706-01-31قرطيط وسام107584
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19981067183-02-10كربوب يوسف107585

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19981056845-02-20بن الشيخي ايوب107586

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1998891367-04-06عيو المهدي107587

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19981041904-05-11الرحموني عبلة107588

21الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1998932247-06-20مزياني الحسين107589

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19981028675-06-24نظيف نجوى107590

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19981024738-07-10الشارفي المهدي107591

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19981059605-07-26بنموسى شيماء107592

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1998874357-08-03البوزيدي أشرف107593

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19981042014-08-10العمراني يوسف107594
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19981002486-08-13الغازي نادية107595

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1998885148-08-16كاينة فاطمة الزهراء107596

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1998882934-09-13أبويسك عمر107597

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1998922344-09-19العماري هناء107598

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1998949102-12-24العبديوي منال107599

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19991044036-01-11زعبول حمزة107600

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1999915199-01-15صالح اسماء107601

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1999975720-01-15العسراوي رشيدة107602

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1999890896-01-22التميمي كوثر107603

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1999878360-01-24سكحي اميمة107604



259/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19991060298-01-25ابن الشيخ طارق107605

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1999947074-03-15صاديقي محمد107606

22الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1999941265-03-25حدوش جمال107607

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19991001812-04-12بطى سمية107608

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1999885379-05-22بالخياط اسامة107609

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1999980817-06-11موسمي مريم107610

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19991020471-06-21العدلوني فاطمة الزهراء107611

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1999910006-08-10اجليلي محمد107612

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19991056257-09-13اليعقوبي ياسين107613

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات1999892311-09-13صباح لقمان107614
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19991028199-10-12وعقى مصطفى107615

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات19991024238-10-15ممدوح أميمة107616

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001020667-01-01ازهواني بشرى107617

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000971704-02-07بوالزين  عزيزة107618

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001021634-02-15شراط ابراهيم107619

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000950343-02-20بوعيشة صالح الدين107620

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000942974-03-08العمراني زكرياء107621

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001023238-03-11الفالح زكرياء107622

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000884253-03-19امجيدو أشرف107623

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000898009-04-26رشيدي محمد أمين107624
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

23الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001024026-05-14الكتامي لمياء107625

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001032639-05-24المحمي يوسف107626

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001029579-06-20الخلفاوي معاد107627

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000914974-06-24بوفارس ابتسام107628

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000894863-08-04كانيش محمد107629

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001054252-08-19الرحموني بثينة107630

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001057321-09-01رحمة مستظراف107631

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000911794-09-03الحسناوي يوسف107632

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000940857-09-16خنفري عائشة107633

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001004369-10-15السالمي عاائشة107634
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000883210-10-15الزمزمي أيوب107635

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000901523-10-24لحبيلي سلمى107636

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000940672-10-27ديب سارة107637

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000970530-11-13الشنيف حسنة107638

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2000921022-11-15االنصاري سكينة107639

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001014991-11-28فضصي أمين107640

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001055839-12-05البورقادي  بشرى107641

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001006040-12-24الجناتي االدريسي محمد107642

24الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20001020341-12-27الكادي نورالهدى107643

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2001982647-01-29الصابر نهيلة107644
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20011067415-01-30سمان بدر107645

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20011045931-02-02غرادي  عزالدين107646

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2001891032-03-10الدراز شيماء107647

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2001995409-03-22الزغديدي  نجوى107648

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20011023432-04-29الجناتي سمية107649

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20011062682-06-08ليالني عواطف107650

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2001928413-06-27المشاوري مجدة107651

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2001967368-07-09العمراوي وئام107652

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2001893809-07-26عباد رشيد107653

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2001951677-07-27ملود اية107654
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20011042093-08-03العبدي  اميمة107655

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2001962064-10-22الرحماني محمد107656

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20011010640-11-09مهداوي محمد107657

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات20011019854-12-16ايت بوشلى  فاطمة الزهراء107658

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2002869554-01-21أنمرود أسماء107659

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2002869723-01-21أنمرود شيماء107660

25الثانوية اإلعدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالمعلوميات2002924318-02-10العناقي بسمة107661

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1992953200-12-22بن صالح محمد107662

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1992878659-12-29شكير مروى107663

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1992970239-12-31كرجة غزالن107664
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993920101-01-01حبيط منير107665

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993929523-01-20البراهمي سعيدة107666

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993931442-02-24الديب يسرى107667

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993998988-03-06االنصاري عبد الحكيم107668

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19931022912-03-09الحجامي اليزيد107669

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993977968-03-09امجار مريم107670

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993902308-04-14بوخرصة فاطمة107671

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993917198-04-28افقير رقية107672

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993929824-05-15فالحي ابتسام107673

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993882318-05-19جامعي حمومي هاجر107674
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993905994-05-22الذهبي  فاطمة الزهراء107675

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19931047881-05-31أقلعي سعيد107676

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19931057004-06-07الطون ناهد107677

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993987163-06-18هنو أسماء107678

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993921183-07-08الفياح هشام107679

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993968479-07-19المرابط ابتسام107680

1الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993967792-07-21بن عبد الهادي شادية107681

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993908371-08-25ازغاري عماد107682

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993878088-09-01المزبوري كريمة107683

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19931034381-09-20حور إسماعيل107684



267/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993996120-09-25بوطاهر  آمال107685

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19931010451-10-31اهل عمر  لطيفة107686

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993873365-11-15الوردي فاطمة الزهراء107687

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1993929184-11-22المشوي اسماء107688

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994974433-01-01طريبق محمد107689

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19941054115-01-01موسى عبد اللطيف107690

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994889347-01-15لغالم فاطمة الزهراء107691

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994973194-02-28اإلدريسي حليمة107692

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994881706-03-01مسكيني لبنى107693

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994970379-03-02اشرقي إيمان107694
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994981669-03-15الحمومي نصيرة107695

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994902674-03-19اخلف محمد107696

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19941007933-03-20معان سكينة107697

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19941002195-04-24الوجدي سكينة107698

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19941005580-05-11التشيوان محمد107699

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994949718-05-22لشهب هاجر107700

2الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994945866-06-01الشواي كوثر107701

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994880849-06-20صافي زكرياء107702

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994966302-06-25زيباط لمياء107703

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19941034529-06-29البكوري  أشرف107704
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994918399-07-10المداني نعيمة107705

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994957133-08-27حمضي وفاء107706

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19941014077-09-10المبروك صفية107707

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994982294-10-01العزوزي هاجر107708

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994970125-11-01الزعنوني ياسين107709

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994916697-11-03جوهر غيثة107710

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994975203-11-09أيدم حياة107711

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994929714-11-10التابتي جميلة107712

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994951521-11-15بوحبال كاميليا107713

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19941048314-12-06المالقي مريم107714
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1994983186-12-16كيش إكرام107715

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19941018642-12-18المضرب  وفاء107716

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995919779-01-05الشارف فراح107717

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995962340-01-13الزوير سعاد107718

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19951050509-01-20بوكركور رشيدة107719

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995971295-02-20بولعيون هدى107720

3الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995897176-02-27البورقادي  محمد107721

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995904661-03-03سكندي  صوفيا107722

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19951005022-03-18ماخوخ أميمة107723

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995898598-03-20بوجبهة  خديجة107724
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995975792-03-21حاجيوي حورية107725

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995956662-03-25قدوري سفيان107726

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995946667-03-28الحكيم رجاء107727

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995928997-04-01الكريرح إيمان107728

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19951008010-05-02زعيطر أميمة107729

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995877833-05-05النوري حياة107730

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995891502-06-14السعدوني سمية107731

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995997357-06-20فرح مريم107732

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995951097-06-30سهلي فاطمة الزهراء107733

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995973677-07-17حداد فاطمة107734
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995970818-07-20الحجامي خديجة107735

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995996972-07-25مليكة تيرت107736

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995912213-08-17الشبالوي محمد107737

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995931880-09-01بورخيص زينب107738

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995941366-09-05لعبيد هند107739

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995941578-09-19بورقية شادية107740

4الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19951058729-10-13اتواتي أنس107741

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995925491-10-15نويرة يوسف107742

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1995949744-11-30بوطيب يونس107743

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996913776-01-01بوزكارت فدوى107744
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19961025946-01-15بركام خولة107745

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996952515-01-29بكور جميلة107746

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19961012472-01-30العريوي مراد107747

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996915102-02-23الوزاني الشاهدي  عفاف107748

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19961036715-02-27اسموني محمد107749

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996983181-03-20الموح سعاد107750

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19961001557-03-25العوني فاطمة107751

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996895042-04-29بارة  الحسين107752

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996873967-05-29العزيزي زينب107753

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996898905-06-25جدي  فاطمة الزهراء107754
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996873347-08-11السيوري محمد107755

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996868849-08-27اليدري محمد امين107756

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996951087-08-27 بوعالق محمد107757

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996898363-09-21باباخاي حجيبة107758

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19961013677-09-25أبوناي حورية107759

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19961060461-09-25بن المصطفى إيمان107760

5الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996941424-11-04اجبيلو  حنان107761

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996944355-11-05احميداني  اسية107762

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996868796-11-09الحمداني نهيلة107763

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996909551-11-25معروف صفاء107764
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1996998987-11-26كرومي ياسين107765

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19961004536-12-11اوعزة مريم107766

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997923714-01-14حافضي هند107767

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997987087-01-16جبوري محمد107768

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997885832-02-01الرحماوي حسن107769

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997898248-02-04حجاجي سهام107770

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997949847-03-05الراضي منى107771

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997933320-03-10اسموني عبدالغاني107772

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997999032-03-12افقير هاجر107773

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997900883-03-16عريض حمزة107774
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997934303-04-02الحمام عاطف107775

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997907814-04-14العسري ليلى107776

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997995553-04-24صريطي وفاء107777

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19971059009-04-27اخليفي سهام107778

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997977234-06-12المجاطي حفيظة107779

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997965229-06-14الحجاوي هاجر107780

6الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997906064-06-20دبزا محمد107781

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997991471-06-24اخطيط فاطمة107782

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997922359-07-05كونة فاطمة الزهراء107783

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997958548-07-20جرف خالد107784
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997899744-07-20السغروشني سناء107785

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997948656-07-24الدعلي عبد السالم107786

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19971025748-08-14الخياط فدوى107787

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997983743-08-29رزوق لمياء107788

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19971021329-09-07صابر ياسين107789

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997873640-09-13شهيد شيماء107790

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997991870-10-04قصير محمد107791

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997953770-10-10ابنو عيسى نزهة107792

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997987299-10-28أحسيني عزيزة107793

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997998992-11-13بوسلهام مريم107794
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997921035-12-01صابر سهام107795

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19971011570-12-01فاطمة المعلم107796

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1997919493-12-27بولحنك كنزة107797

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998881049-01-01القبي خديجة107798

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998878256-01-01أريدال حنان107799

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998938473-01-07البوزيدي محمد107800

7الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998913174-01-16علوي مرية107801

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998992552-03-02البوزياني ابراهيم107802

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998934107-03-24بوطراس مريم107803

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998966265-04-03منور الهام107804
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19981039168-04-23بوحالسات فوزي107805

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998945559-05-01الجعجاعي خديجة107806

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998979616-05-06النياري زكية107807

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19981015915-05-12الدادسي فاطمة الزهراء107808

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998983589-06-04راوي أميمة107809

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998868226-06-07صحات مرية107810

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998913774-06-13الخراق عادل107811

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998944972-07-08البورقادي  منار107812

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998971668-08-09التوندي نهيلة107813

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998953116-08-13ستوتي مريم107814
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998996942-08-14الدخيسي سكينة107815

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998951650-08-27العيساوي نبيل107816

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19981050291-09-14حمداش ليلى107817

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19981004507-10-23حيمد اسماء107818

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1998952063-11-21رزوق أميمة107819

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999916904-01-02المجدوب حنان107820

8الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19991042961-01-20صادق سعاد107821

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999950695-01-20الحكيك إحسان107822

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999937504-01-23مغراني خولة107823

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999932311-02-01حضور إيمان107824
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999944283-02-21العماري  إبتسام107825

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999973894-02-26الخال عبد الحي107826

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999994450-03-10الخريصي ابراهيم107827

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999902697-03-29العنصر دينة107828

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999902019-04-12لشقر فاطمة الزهراء107829

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999907993-04-15بن الطالب سهيلة107830

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19991006466-05-16غزديس لطيفة107831

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999951163-05-18غرساوي زكية107832

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999906414-05-20اليقوتي زينب107833

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999958592-05-22بوخليفة لمياء107834
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999970251-05-23بقي أيوب107835

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19991022464-06-10كعواس اميمة107836

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19991011869-07-19قريم شيماء107837

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999980872-07-28الدخامة ابراهيم107838

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999908130-08-18الحلفاوي سيف الدين107839

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19991019659-09-06فيتاس أسماء107840

9الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19991050012-09-19القصاص حفصة107841

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19991012164-09-21روبيل  وجدان107842

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999979457-09-30الحرشاوي عبد الصمد107843

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19991000166-10-07بوشامة  عبد الصمد107844
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19991019024-10-16عليوي ابتسام107845

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية19991005188-11-12السليماني عبد االله107846

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999996693-11-29القصير اكرام107847

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999951136-12-02الطاهيري حنان107848

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999916762-12-12احريش رفيقة107849

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999928928-12-17داهوش سمية107850

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999976523-12-19ازوكواغ اكرام107851

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية1999987088-12-20بوجادي محمد107852

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000936530-02-08عشار وئام107853

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000927937-02-19بولعالم امينة107854
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000973597-02-27جصب ايمان107855

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000932357-03-03بالل فاطمة107856

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000932249-04-05الزعراط فاطمة الزهراء107857

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000963121-05-06عبد الجليلي فتيحة107858

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000922381-05-23البوطاهري سناء107859

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000926915-05-27أكنون  هجر107860

10الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000936852-05-30لكريني هند107861

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000886386-06-02برتولي نهال107862

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000896271-06-18المجدوبي رقية107863

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية20001005456-07-08بوطيب ليلى107864
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000903128-07-10لبنى المساوي107865

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000952767-07-21بوزرغوف نهيلة107866

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000911656-07-21مامون فاطمة الزهراء107867

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000902502-07-26بكور سناء107868

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية20001004099-08-20عشوش خدوج107869

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية20001004456-08-24الربعي مصطفى107870

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000984205-09-06اغنانو اكرام107871

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000911787-09-11الغنيوي نادية107872

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000993472-09-27الداودي هدى107873

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000901304-10-10صديقي  فاطمة107874
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000985706-10-10باحمو سهام107875

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000881728-10-11بنداوود ابتسام107876

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية20001001044-11-02لمسيح إيمان107877

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000978949-11-30خرخاش لبنى107878

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2000894443-12-30أرعباب ياسمين107879

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001982057-01-08كمون سلمى107880

11الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001931413-01-18األبيض فاطمة الزهراء107881

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001959432-02-14هاجر  وهبوت107882

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001896665-02-21عماري مريم107883

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001894505-02-28العمومري محمد107884
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001919210-03-02ناصيري شيماء107885

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001970364-03-10الشارفي فاطمة107886

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001986991-03-25االخضر آية107887

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001987807-04-02زربن نورة107888

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001937182-04-14علواني فدوى107889

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية20011039271-04-22اللي فاطمة107890

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001885670-05-27الشتيوي هند107891

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية20011021370-06-10الناصيري  والء107892

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية20011022507-08-12الهاللي عبد الرحمان107893

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001989601-10-02بلعميم حنان107894
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001891754-10-10الشتيوي سلمى107895

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001945381-10-14الزومي سلمى107896

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001937346-10-14عمري اكرام107897

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001890055-10-18الطاهري سكينة107898

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001987905-10-20الطيبي وئام107899

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2001937101-10-21الشعلي نهيلة107900

12الثانوية التأهيلية ابن باجةعمالة: فاساللغة العربية2002947212-02-02الخراق  عثمان107901

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1992882299-11-30حميدوش سمير107902

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1992985863-12-26ايت بن يوسف  عبد هللا107903

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993870036-01-29معقول فاطمة الزهراء107904
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993928093-02-19الزواري الهام107905

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993945315-02-23األحرش فاطمة الزهراء107906

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993947560-02-25الشميل إلهام107907

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993974063-03-14بصارة محمد107908

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993893929-03-26مسكين  سمية107909

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19931001828-04-08أزكرار مليكة107910

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993988899-04-20العباسي  سلوى107911

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993929160-05-28لمشروط حكيم107912

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19931005948-06-16لبرك نجية107913

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993870551-06-19عيسى محسن107914
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19931006686-07-12فياللي مدغري  ياسين107915

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993887253-07-16بمشال ثوريا107916

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19931006238-07-19غزديس رقية107917

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993995500-07-24سكينة فهمي107918

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993943478-07-28القريشي محمد107919

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993906240-08-26مغراوي عبدالمجيد107920

1الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993990333-09-18أبغور فاطمة107921

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19931022558-09-20بوطاهر  إكرام107922

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19931048982-11-19الكزان محمد107923

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1993967335-12-01بوعقلين فوزية107924
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994902450-01-16لعرج    أسماء107925

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994927497-01-17حميوي مراد107926

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994949408-01-22مبعوت ايمان107927

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19941043181-01-28خونة ياسين107928

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994883588-02-19أخدوش  نورة107929

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994979963-03-01النوايتي سمية107930

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994983063-03-18بن عبو لمياء107931

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994959203-04-06الغربي رجاء107932

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19941061623-04-24عباسي سهام107933

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19941060843-05-01العرابي حسناء107934
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994994201-05-12الزايري يوسف107935

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994963772-05-30جناتي عواطف107936

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994940229-07-01دغباش ادريس107937

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19941048791-07-01عبدالوي امال107938

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994872027-07-08االزعر محمد107939

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994914641-07-20اكعبوني محمد107940

2الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19941011627-08-02جواف سعيدة107941

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994896824-08-14الشواي شكيب107942

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994949126-08-26رابح مصطفى107943

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994909857-09-05عيادي  عبد الحي107944
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994950743-09-09كنوني أسماء107945

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994930291-10-20النهري سارة107946

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994959329-10-29بوي زينب107947

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994898633-11-04قريبو أحالم107948

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19941016407-11-15البوزياني عبد الصمد107949

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994992777-12-10عبيدة  كوثر107950

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19941016981-12-31بيبشة عادل107951

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1994946688-12-31بوحميدات اسماعيل107952

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995904916-01-01الغياتي  فؤاد107953

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995911190-01-02الفتحي ايمان107954
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995892477-01-07جبلي زكية107955

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995929437-01-17الزاهر أمينة107956

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995952322-01-20رباح عماد107957

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995935583-01-21الحجيوي فرح107958

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19951017496-02-02الخالفي  مصطفى107959

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995995878-02-16الصدقي  سفيان107960

3الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995918503-02-18بن داوود حسين107961

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995891410-03-01االنقاش نعيمة107962

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995935906-04-04الفراس إلهام107963

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995871654-04-05بوقبيس خولة107964
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995952208-04-06الغزيزل خديجة107965

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995899164-04-07وزاني نزهة107966

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19951044520-04-30اسليماني  اسماء107967

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19951028724-05-01الزلماطي محمد107968

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995956968-05-08بوزرزار عواطف107969

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995868367-05-17صبري حسناء107970

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995942438-05-24بوبكري محمد107971

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995932036-05-25أولكاس حكيمة107972

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995974834-06-06الفقيري سمية107973

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19951026569-07-28خيي ليلى107974
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19951001608-08-01العيوني رومية107975

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995908958-08-13مبروكي عبد الرحيم107976

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995903072-08-16لعفو مريم107977

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19951031735-09-06طرزة ياسين107978

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995981979-10-01بوفتات الحبيب107979

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995971191-10-16ساعيدي أميمة107980

4الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19951014059-10-20حسيني يوسف107981

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19951036845-10-26طاهيري سليمان107982

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995879160-11-15البركة معاد107983

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19951014287-11-17الحمزاوي فاطمة الزهراء107984
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19951041369-11-27اوعابي نعيمة107985

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19951053210-12-13بوهو رجاء107986

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1995978522-12-14الرامي مريم107987

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19951015777-12-29العمراني  سهام107988

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996962510-01-01بنعرفة وفاء107989

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996900496-01-01الشعري عصام107990

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996948086-01-02هشامي يطو107991

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996982195-01-13اليعقوبي كوثر107992

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996946836-01-26األضادي هاجر107993

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996994403-02-29الناصيح نسرين107994
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996999944-03-06متوكل هجر107995

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19961065171-03-10الحوزي حسن107996

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996974568-03-15الهداجية مونير107997

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996936896-03-16إيزم محمد107998

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996981104-03-25كرومي بوشرة107999

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996893166-04-01اسمسيل  جميلة108000

5الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996893217-04-07بوكلي شيماء108001

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19961057024-04-16قريويط ايوب108002

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19961005043-04-17غزديس نزهة108003

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19961022540-05-27براس لطيفة108004
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996893432-06-03امحيندات محمد108005

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19961042378-06-05الزعيمي فاطمة الزهراء108006

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996982443-06-24اجيرد سميرة108007

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996893471-06-26أمنزو حسناء108008

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996924395-07-16السراطي مريم108009

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996875498-08-07باشا صباح108010

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996939106-08-17األضادي صفاء108011

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996902416-08-20العمارتي  ابتهاج108012

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19961067796-09-07نبيه سارة108013

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996979722-09-11عشوش تورية108014
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996945892-09-13امشيش بشرى108015

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996941241-09-17العاجي زكرياء108016

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996932648-09-18عرمي  فتيحة108017

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19961023501-10-28لشعال غزالن108018

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996961488-11-23شردال عبدالهادي108019

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19961052632-11-24شادلي سمية108020

6الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996933269-12-14االدريسي ياسين108021

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1996955852-12-30كريعن هشام108022

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997942396-01-12العمراني شرفة108023

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997905293-02-01الدريوش ليلى108024
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997913773-02-03دريوش فاطمة108025

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997936857-02-15عاشي حنان108026

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997981837-02-16القواس زكية108027

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997913576-02-17أعظيظي خديجة108028

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997952376-03-14الماموني هاجر108029

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997956887-03-19بالرعدي هدى108030

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19971003482-03-19مكاوي خديجة108031

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997952930-04-03بنهنو عبد الصبور108032

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997917970-04-06العيادي سناء108033

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997913612-04-18 وئام الشارف108034
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997999577-05-02الطيبي أيوب108035

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997939817-05-16تالوين خولة108036

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997966218-05-25بنعيسي  كوثر108037

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19971062225-05-25بن طالب مريم108038

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19971036734-06-21اغريس امينة108039

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19971023359-07-01أشمين حسناء108040

7الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997966657-07-10الشاطري مروان108041

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997985204-07-10حمداوي اسماء108042

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19971049543-07-18لمنعي رجاء108043

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997886248-07-27بيان مريم108044



303/345

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997927392-08-24مرشد أمينة108045

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997937324-08-31عواجي حورية108046

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997894473-09-01الجراوي أيوب108047

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997904021-09-01الهيشار كوثر108048

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19971044165-09-04اعبدالكريم  زينب108049

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997990232-09-22العلوشي لمياء108050

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997944893-09-30تريفس  اكرام108051

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19971005210-10-14مرزوق حفيظ108052

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997973642-10-14اجغيغة حفصة108053

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19971035589-11-08لعرج يوسف108054
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997987139-11-12لمعلم  فاطمة الزهراء108055

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997980187-12-04الشقوري مصطفى108056

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997903569-12-06بنعلي أسماء108057

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997964944-12-11أمزيان الحسني كنزة108058

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1997979129-12-25البسام فاطمة الزهراء108059

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998984690-01-07الشبلي تيفاوت108060

8الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998909265-01-20منيوي الحبيب108061

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19981035878-02-25عينون اميمة108062

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998921307-02-27الوزاني حسنة108063

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998967842-03-12الحسناوي محمد108064
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19981058208-03-16بن فارس هاجر108065

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998946483-03-19الحسني عماد108066

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998945404-04-05الشويخ دنيا108067

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998916793-04-07ابي المطار إيمان108068

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19981023510-04-14امعوش نجية108069

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998927651-04-28التواتي كوثر108070

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998908467-05-04البوسعادي إكرام108071

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998957475-05-09مزوضي زكرياء108072

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998921549-05-15الزبيدة  أمينة108073

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998908104-05-27القبيلي سلمى108074
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998971492-06-08اليوسفي فاطمة الزهراء108075

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998962434-06-21خروبة  نهيلة108076

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998873080-07-01أوضور علي108077

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19981016743-07-07اعيسى خديجة108078

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19981053978-07-07سالمة  أيوب108079

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998924888-07-08لكريني يسرى108080

9الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998966537-08-02اعوينة وردة108081

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19981050632-08-27الرشيدي يسرى108082

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998908235-08-29األشهب عبدالمغيث108083

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998982811-10-15الركراكي مليكة108084
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19981032187-11-12قجيدع عمرو108085

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19981018065-11-30عبدو ايمان108086

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998986518-12-02العامري عبد الرزاق108087

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1998943171-12-05البرجيجي يوسرى108088

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999973653-01-01جناو نادية108089

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999965870-01-01البخياري غيتة108090

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999881868-01-10عمير إيمان108091

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999932616-01-23كمية نهيلة108092

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999902845-02-24بوقراب مريم108093

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999891781-02-28لحماشي كوثر108094
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19991000086-03-03اليوسفي نورالدين108095

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999917395-03-04الحيان سناء108096

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19991038629-03-06السبعي أميمة108097

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999984095-03-30محمودي فاطمة108098

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999913472-04-01الزاهر محمد108099

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999928938-04-01الهاشمي إلهام108100

10الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999974918-04-04غزال إيمان108101

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19991024718-06-18ساسيوي لبنى108102

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999983153-07-10زعبول مريم108103

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999932246-08-09الكبيري  إيمان108104
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999936547-08-11غاللي يسرى108105

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999982213-08-27سهام غفاري108106

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999941914-09-01الكنوني اسماعيل108107

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999913778-09-18سليماني فاطمة الزهراء108108

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999945950-10-04بوزيد رقية108109

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19991015093-10-13أمزيل لمياء108110

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999983090-10-28عبد الحكيم حسناء108111

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19991061896-11-04شقور عبد الحق108112

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999889027-11-09عبودي نصيرة108113

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19991049657-11-19نوي حفصة108114
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999888341-12-08شجاع أحالم108115

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية1999882906-12-12هاشمي نادية108116

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية19991019896-12-16اجهبلي مريم108117

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000979507-01-20حاجيوي هاجر108118

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية20001044691-01-28الوارتي محمد108119

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000950595-02-01يعكوبي مروان108120

11الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000887245-02-14حجبان بشرى108121

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية20001000140-03-07النجمي كوثر108122

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000888807-03-08سمية ايت بن عمروا108123

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000983899-03-17مجوطي غزالن108124
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000926585-03-22لعرج حنان108125

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000973016-04-03لطف فاطمة108126

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000887986-05-18تورتيت صفاء108127

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000980691-07-08احساين حسام108128

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000927241-07-10الكراوي سكينة108129

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000951065-07-18وعكي  سهيلة108130

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000935043-08-04الزوهري سناء108131

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000903608-08-20ابلوح لطيفة108132

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية20001024548-08-24الداكري نصيرة108133

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000937703-09-20الجراري هجر108134
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000947620-09-27المباردي هجر108135

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000946636-10-24بالهاشمي فاطمة الزهراء108136

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2000867096-12-18الميموني زينب108137

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية20001006888-12-26الشباني نورالدين108138

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001991018-01-01مراني علوي حفصة108139

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001876943-01-07طايوش إيمان108140

12الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001978646-01-10الحداد مريم108141

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001979654-01-10بوخريس فاطمة الزهراء108142

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001982110-01-16جدوي مريم108143

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001949963-01-26ابوالعيش فاطمة الزهراء108144
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001926431-02-26احميداني رانية108145

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001889207-03-07السعدوني غزالن108146

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001930222-03-08سماعيلي اسماعيل108147

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001921626-03-22الحداد سفيان108148

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001998247-03-31سلبوك حنان108149

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001964618-04-04العرباوي سناء108150

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية20011024732-04-13لحوك بشرى108151

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001978218-05-07المهدن شيماء108152

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001957668-06-06بوخبيز محمد108153

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001909498-06-26العرجي رضى108154
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001937293-06-26جابر ماجدة108155

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية20011058759-07-13الحوضي شيماء108156

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية20011065065-08-01بوكبش أميمة108157

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001956058-08-14مهساس أميمة108158

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية20011044304-09-04االدريسي ايمان108159

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001949563-09-06فاضل وئام108160

13الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001931284-09-11المسكيني مصطفى108161

14الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001995613-09-25الريفي مريم108162

14الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية20011005186-10-15الماكري ادريس108163

14الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001978311-10-22عواد  إيمان108164
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001983615-11-17بوراشد  صفاء108165

14الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2001925801-11-28مرون عائشة108166

14الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2002934432-01-01المرزوقي ايمان108167

14الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2002881328-01-03لوريد وصال108168

14الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2002968055-01-04منعيناري فاطمة الزهراء108169

14الثانوية التأهيلية عبدالكريم الرايسعمالة: فاساللغة العربية2002929516-03-10قديدار كوثر108170

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1992905753-12-31كرمح عبدالغني108171

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1993878689-01-26لحسايني ليلى108172

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19931012763-02-05الصغير نورا108173

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19931022069-02-07السعيدي اكرام108174
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1993993817-03-13الخنتاش حفيظة108175

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1993945253-05-01لجغول سكينة108176

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1993961421-07-05الوكيلي سمية108177

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1993869444-08-11المصباحي صوريا108178

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1993970593-08-12الخالفي هجر108179

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1993911153-08-13قشيقش لطيفة108180

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1993885210-08-14الغزواني يوسف108181

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1993887506-08-28الطاهيري نزهة108182

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1993969423-10-25سلمي  ماجدة108183

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19941065061-02-28الفتحي فاطمة الزهراء108184
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1994880659-03-10الهروش المهدي108185

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19941042801-05-19باغوس خديجة108186

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1994895158-05-21المراغي سفانة108187

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1994986671-06-16ظريف يوسف108188

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1994876493-07-25ابوالكروم مهدي108189

1الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1994893335-08-04كريفش هاجر108190

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19941040602-09-16المكنسي سلوى108191

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19941054795-10-07اغريس غزالن108192

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19941066909-11-01صدوقي نبيل108193

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19941059507-12-20بينان يوسف108194
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995971058-01-01عكو نزهة108195

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995870563-02-01فياللي طموح شيماء108196

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995963002-03-01علمي مرية108197

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995880847-03-18لمغرز  فاطمة الزهراء108198

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995979627-03-21زقان آسية108199

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995878261-04-03بنزكري شيماء108200

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995972784-05-03الكبير يسرى108201

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995924692-06-10العمراني سكينة108202

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995975692-06-19المهدي  ابراهيم108203

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19951065130-08-15اوجان وداد108204
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995902715-09-03أبوزيد  فاطمة108205

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19951058595-09-04عوادي نهى108206

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995961525-09-05الخلوفي هناء108207

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995921848-09-14عبيد  حنان108208

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995968044-10-08زعيزع سلمى108209

2الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19951036387-10-10الصغير  يوسف108210

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19951004327-11-02نورة الشعايري108211

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995881486-11-11عزيزي بالل108212

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1995989912-12-10البوخاري كوثر108213

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19951060004-12-10برادة محمد108214
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996937077-01-04الجراري هبة108215

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996935779-02-04الشرابي زينب108216

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19961035514-02-05الحائك احسان108217

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996966967-02-14الطايق سمية108218

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19961038012-02-15غالم صفاء108219

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19961059577-02-28حسنوني بشرى108220

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996934498-02-29بوطة حنان108221

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19961001094-03-01البريرشي لبنى108222

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996963943-03-11بلغيتي صفاء108223

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996946309-03-19اجرامالل حسن108224
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996922632-03-20المزوزي أسماء108225

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19961016949-03-22اليابس سعاد108226

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19961010047-03-23الديب  اميمة108227

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996918651-04-11مزيان مطالسي نعيمة108228

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19961011593-04-19الزياني شيماء108229

3الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19961053295-04-20حمداوي  ياسين108230

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996876780-05-12البسالمتي سكينة108231

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996908669-05-12محداوي هاجر108232

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996874987-05-13زويتا  صفاء108233

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996899631-05-23كروش يسرى108234
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996919234-06-03الناجي حورية108235

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996933399-06-29الكدار اكرام108236

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996928443-07-09اخوداوي هناء108237

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19961064818-07-23بوعودة أيوب108238

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996922122-09-22أمزيان الحسني أديبة108239

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996901671-10-01سرحان ليلى108240

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1996901186-10-25الزوين عماد108241

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19961018892-12-11علوي فاطمة الزهراء108242

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997951043-01-01الراضي نورة108243

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997940423-01-01اليوبي خديجة108244
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19971037531-01-06السالسي وفاء108245

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997941371-01-10بنخدة سكينة108246

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997884294-01-12البخاري طه108247

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19971006561-01-20دوالتي هاجر108248

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997965910-02-14مزوز اميمة108249

4الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997907662-03-23اقريع  عبدالمالك108250

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997915212-04-15رجافا دنيا108251

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19971020483-04-20بوزردة حليمة108252

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997875579-04-22َ◌بنسعيد أنس108253

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19971062005-05-01جنيني بسمة108254
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997919943-05-10لكرير بشرى108255

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997914452-05-10لكحل اميمة108256

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19971034728-05-20النوايتي كوثر108257

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19971012590-05-28بودور وليد108258

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997967798-06-06عبدالرحماني اسماء108259

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19971019558-06-20الوزاني الطيبي هاجر108260

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997871087-06-23بكطوش امال108261

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997890947-06-26ازرويول فاطمة الزهراء108262

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19971012174-06-28العيساوي اميمة108263

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997867337-08-20معروف مريم108264
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997912902-08-23أجاج حكيمة108265

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997879917-08-24الساكر  عثمان108266

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997978662-08-26طاي اميمة108267

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19971029857-09-01العمري نجوى108268

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997933672-10-10شجاع سهام108269

5الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997959890-10-11معاني شيماء108270

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997970595-10-24اموينة هدى108271

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19971048884-10-30سامري شيماء108272

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997897430-11-16صادق بثينة108273

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1997898161-12-10الزركاني حمزة108274
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998905889-01-02بروايح نهيلة108275

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998982426-01-05موسى أميمة108276

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998952645-01-07الطايق ايمان108277

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19981055116-01-11التزاني سكينة108278

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19981025560-01-12كزماط زينب108279

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998973444-01-12مريم العروسي108280

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998874040-01-13بليطو محمد108281

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19981045023-01-23بن الشيخ يسرى108282

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998872844-01-25أبرباش هناء108283

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998959394-01-25الصديق ليلى108284
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998976342-02-27السليماني وصال108285

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998973860-03-08أمزواغ كوثر108286

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998903905-04-11السعادي لمياء108287

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998950746-05-07بوزلماط شيماء108288

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998883193-05-17القريش نرجس108289

6الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998985828-05-26الديهاجي جميلة108290

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19981019852-06-06جطان أيوب108291

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998869433-06-29الزاوية عالء108292

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998938524-07-09يغنيك شيماء108293

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998950150-07-26الغراب  عماد108294
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998991403-07-26اشطوان مريم108295

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998999185-09-06شودي أنس108296

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19981016143-09-19قسو صفاء108297

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19981002538-09-20كراونة نسيمة108298

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998936051-09-27الغازي عبد االله108299

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998924096-10-01تعزبيت ايمان108300

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998876809-10-04جغوطة شاذية108301

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998895806-10-07بن طاهير هجر108302

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998882569-10-14منصور   شيماء108303

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998924941-11-07الخطابي وئام108304
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998916908-11-09الخلفاوي إيمان108305

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998929821-11-14بوعيدان فاطمة الزهراء108306

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19981038884-11-27  امال عمور108307

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19981006951-12-01بوركع فدوى108308

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998965786-12-09شقرون خديجة108309

7الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19981055626-12-09السماللي سامية108310

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998876432-12-11برحو لبنى108311

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1998940481-12-18الخليفي مريم108312

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999924970-01-06براضي امال108313

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999922351-01-19الزرنوفي نسرين108314
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991036752-01-19مميح اكرام108315

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999970631-01-24سالمة فاطمة الزهراء108316

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999900730-02-06دربال شيماء108317

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991030736-02-13لبراهمي دنيا108318

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991026672-02-23شكري  أمين108319

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991049591-02-25طلبي يسرى108320

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999981114-03-18البحر خلود108321

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999926373-04-06البوكيلي كمال108322

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999916210-04-08حمدي فاطمة الزهراء108323

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999979015-04-20أزمي حسني شيماء108324
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999869949-04-28حينجي ندى108325

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999891980-04-29القصيور  شيماء108326

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999987895-05-05الهداري مريم108327

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999969034-05-06الزكري هبة108328

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999947624-05-18ابرير منتهى108329

8الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999988122-05-27الريضى حمزة108330

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999964880-06-19بيطو هدى108331

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991017018-06-20التوزاني خديجة108332

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991052072-06-30كرماح  إيمان108333

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991000279-07-04العزابي سهام108334
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999927270-07-07حيدات اسماء108335

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991053484-07-27بادي سناء108336

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999925745-07-30ابطيمي شيماء108337

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999914661-08-20المختوم شيماء108338

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999867051-08-27سكينة مبروك108339

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991009179-08-29مسكين هدى108340

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991018201-08-29الرحموني اسماء108341

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999903044-08-31بوزيد هدى108342

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999995933-09-15زهر لمياء108343

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991021509-09-15قدوري شمس الضحى108344
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999960472-09-25ابريقة هدى108345

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999997177-10-11دوقمة المهدي108346

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991016814-10-19ازناك شيماء108347

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999974594-11-02الويداني لبنى108348

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991002466-11-03بوسالمتي سلمى108349

9الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية19991059161-11-05ودغيري محمد108350

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999979614-11-25فاضل بشرى108351

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999922135-11-29العابد ايمان108352

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999869157-12-01لخصاصي المهدي108353

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999905398-12-02الحيرش صالح الدين108354
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999938477-12-06بوكوراص حفصة108355

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999883275-12-12معتصم  محمد108356

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية1999939910-12-15الطويل خديجة108357

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20001009178-01-02البكاري هدى108358

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000917892-01-09العزاوي الهام108359

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000952868-01-13الصفصافي زينب108360

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000962825-01-24طبيعي مريم108361

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000869732-01-27بلحاج نهيلة108362

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000934470-02-07علوي محمدي اكرام108363

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000950905-03-01اليعكوبي خولة108364
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000913731-03-05اكريعة اسماء108365

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000903075-03-15لمغاري أمينة108366

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000999146-03-25بن الطالب  نهيلة108367

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000976296-04-15العمراني شادية108368

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000868934-04-16سباعي آية108369

10الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000922157-04-27هلباج سمية108370

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000997139-05-05لخصاصي ليلى108371

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000983600-05-10قلباوي ايمان108372

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000919649-05-22المنعي صالح الدين108373

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20001002176-05-26صفاء الوردي108374
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000989891-05-31أصرار سندس108375

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20001014639-06-10التواتي سهام108376

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20001017706-06-22اوفقير فاطمة108377

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000940137-06-28شليق امينة108378

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000933958-07-09يوبي حفصة108379

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000961081-07-09الغربي شيماء108380

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000888117-07-14صبار مريم108381

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000981018-07-14حميمين محسن108382

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000980264-07-20النحيلي نسيمة108383

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000885876-08-03الماللي  مريم108384
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000958844-08-03الخرازي العروسي أمينة108385

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000922961-08-17المتوكل سليمة108386

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000937641-08-23حوحو خولة108387

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20001016827-08-27بويردان شهيناز108388

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000914208-09-06بن الفقير سلمى108389

11الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000983819-09-10المعادي اسماء108390

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20001014423-09-14خرشاش منى108391

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000905637-09-27حمداوي ايمان108392

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000911649-10-23ازديك شيماء108393

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000869576-11-14البصري مريم108394
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000933729-11-20العروسي هاجر108395

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20001019528-12-01قوادير اميمة108396

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000879868-12-02وزاني هند108397

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000927426-12-10بوسيف  فاطمة الزهراء108398

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20001003338-12-25صفاء فزازي108399

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2000977867-12-26الطالبي وئام108400

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001893161-01-08اكريكر محمد108401

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001886986-01-16زروال اميمة108402

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001955253-01-16هتاف كوثر108403

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20011055939-01-20الزينوني يسرى108404
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001905391-01-30بن احدش عبير108405

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001902050-01-31أخصاص أميمة108406

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001935468-01-31امرابط فاطمة الزهراء108407

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001937816-02-06بنكرعة  فاطمة الزهراء108408

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001914491-02-10الحسيني أميمة108409

12الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001940966-02-11بنطبريش سناء108410

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20011013366-02-22الوادي نهيلة108411

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001937511-02-25ادركان فرح108412

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001890768-02-27لكحل غيثة108413

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20011008604-03-04اللحين غيثة108414
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001917665-03-06القصري كريمة108415

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001920222-03-12بلعتيق  زينب108416

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001878834-03-21ازويتني زهيرة108417

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001895224-03-23سخسوخ حكيم108418

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001951885-03-23قرفلة هاجر108419

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001994529-03-27البوعزاوي شيماء108420

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001943204-03-28السعيدي فاطمة الزهراء108421

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001925143-04-07الجزولي فيروز108422

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001997453-04-15المختاري دنيا108423

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001893464-04-19اعريشي راضية108424
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001942258-04-19كرواني  أمال108425

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001898674-04-24الزجاري عواطف108426

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001961103-05-02راشدي لمياء108427

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001936516-05-03قرمادة إكرام108428

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001967872-05-05الريفي العمارتي   بثينة108429

13الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001923443-05-18قدار وداد108430

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001938517-05-28الزيتوني اميمة108431

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001901510-05-31الكرماط زكرياء108432

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001992033-06-11غنام خديجة108433

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001947896-06-12سعودي خولة108434
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001872999-06-13العثماني أسامة108435

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001967115-06-17سغواني فاطمة108436

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001890371-06-17دحموني سهيل108437

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001932626-06-30بلعربي وصال108438

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001941821-06-30أغربي وصال108439

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001981887-07-01العمراوي بشرى108440

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20011013695-07-16كونكسي هدى108441

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001867024-07-18رياض  فاطمة108442

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001927359-07-26اليغودي لبنى108443

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001900023-08-01جاولي إيمان108444
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001906528-08-18الصباري وئام108445

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001940301-09-06الركام أميمة108446

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001964246-09-07الكنوني احسان108447

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001975625-09-08الضعيفي ابتسام108448

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001950812-09-11الصدقي اميمة108449

14الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001945088-09-23كريرش أميمة108450

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001991884-09-26اودانا فرح108451

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001998962-10-06دحماني نرجس108452

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001988188-10-17بوحوت سلمى108453

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001879216-12-02جعوان  مروة108454
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001934861-12-07الصاكر فاطمة الزهراء108455

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001928389-12-21المطعيم نسيبة108456

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2001976128-12-22امليلس سراء108457

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2002953266-01-31سبعي إكرام108458

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2002879710-02-09الوردي فدوى108459

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20021015463-02-16كنون عائشة108460

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2002989728-02-27الميريني شريفة108461

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2002976758-03-20البكوري كوثر108462

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية20021030358-03-21العوفي غيثة108463

15الثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناساللغة الفرنسية2002927354-03-25البروحي سلمى108464
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات - نونبر 2022

مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

 تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد 27 نونبر 2022 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي النطالق االختبار مصحوبين 
بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة.

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة ما إذا تم ضبط حيازة المترشح(ة) للهاتف 
النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له مواصلة اجتياز اختبارات المباراة.
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