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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19921063204-12-16اسميحي وصال102356

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1993870916-01-12أشرقي رشيدة102357

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1993869015-02-07قسو هند102358

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19931046248-02-20رامي هند102359

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1993894147-02-25بنماني اكرام102360

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1993994379-03-03بركاش حسنية102361

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19931024783-03-11بري عبد الحكيم102362

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19931045822-03-18فاضل هاجر102363

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1993912271-04-23رباج نبيلة102364

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1993969012-05-29كموني عائشة102365

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1993990099-06-19موحيب ايوب102366

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19931062476-06-28الخليفي هاجر102367

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19931026692-07-02الراضي نورة102368

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1993881518-09-01الصافي  فاطمة الزهراء102369

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1993902062-09-06بدراوي غيثة102370

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1993927737-09-10صدراتي معروف  عبدالرحمان102371

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1993998550-09-22اجدية ايوب102372

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19931007302-10-02الديغوسي رقية102373

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19931068060-10-23المحب ايمان102374

1ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19931060900-11-01تاغال صوفيا102375

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19931012288-12-08ازروف كنزة102376
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19931001293-12-17الشاوي كمال102377

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1994897620-01-01العمراني توفيق102378

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19941058317-01-05شواري حفصاء102379

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1994990867-01-09الحمراوي الحسنية102380

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1994986335-01-28فتاحي عبد الرحيم102381

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19941059777-02-23الفضيلي  يوسف102382

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1994877796-03-28االزعر عبد الرحمان102383

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19941035935-05-28اليحياوي سارة102384

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19941026376-07-27فطناوي كريمة102385

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19941041307-07-31يقضان سكينة102386
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19941053815-09-04اجغوغ مروي102387

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1994896053-10-01ركي نورة102388

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19941013410-10-02الميطة سندس102389

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19941033508-10-08الدامي هشام102390

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1994908790-10-26الصغيوري عبدالعزيز102391

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1994917359-11-02أوزهور سارة102392

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1994895458-11-02أبوالعالء سميرة102393

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19941007113-11-09الفهمي مريم102394

2ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1995990186-01-05ارزيمو ناصرة102395

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19951051195-01-18المسكين بديعة102396
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1995946121-02-22بلقايد سمية102397

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19951002225-04-21المستاري فاطمة الزهراء102398

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1995954914-05-04التسولي واضح فاطمة الزهراء102399

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1995932371-05-24لشهب زينب102400

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1995900092-06-08امرابطي مارية102401

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19951063377-07-10بيرو ياسين102402

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19951029044-07-11غانمي يطو102403

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19951018919-08-02عبدالوي خولة102404

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1995961815-08-23زيريد فاطمة الزهراء102405

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1995936949-08-26ليتيم سكينة102406
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1995988569-08-31برودي سارة102407

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19951050201-09-02اجداع هناء102408

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19951032361-09-07الدرة حمزة102409

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1995892360-10-05أنوار  فاطمة الزهراء102410

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1995906676-10-26موحداش الهام102411

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19951005311-11-20بعلي مريم102412

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19951057770-11-27عالوي جميلة102413

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1995904848-12-02ايت علي اسالم فتيحة102414

3ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996956022-01-01ابن احدش نورالدين102415

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996978011-01-01الكندي  زينب102416
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996940058-01-31العثماني ياسين102417

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19961020115-02-09منتصر شيماء102418

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996999188-02-13ادريسي قبي محمد102419

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19961032252-02-20الباد كوتر102420

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996929323-04-05تيبس فاطمةالزهراء102421

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19961011308-05-15الصابري حسنة102422

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19961030690-05-19الوردي معاد102423

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996979938-06-30سليماني علوي حورية102424

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996969998-07-10أصفراوي سهام102425

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19961055998-07-12يعكوبي  شيماء102426



8/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19961032641-07-19بنعلي أحالم102427

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996927338-08-05الحجوجي ابتسام102428

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996990256-08-12أباروك  فاطمة الزهراء102429

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19961052264-08-20عبدالمعين المهدي102430

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996981259-09-02العوفير محمد102431

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19961030444-09-12مسطاري المهدي102432

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19961015164-09-20خليال سارة102433

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996949456-09-23ظريف اسية102434

4ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996880872-10-02الدهماني رشيد102435

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19961026548-10-06الحايدس خولة102436
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996988545-10-20بلحاج يونس102437

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996889960-11-01العسري محمد102438

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19961062677-11-17عنوز إشراق102439

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996996940-11-18العمراني شيماء102440

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1996897497-11-27رزاق هدى102441

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19961067054-12-27إمازيغن عبدالعالي102442

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997951258-01-17عمراني حفيظ102443

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997895389-01-29بودبزة منال102444

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997872781-02-20العطالتي احسان102445

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997923970-02-20خالدي حفصة102446
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997997281-03-02الفاخوري  أيوب102447

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971056593-03-05اضادي انوار102448

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971058420-03-16حمريري شيماء102449

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971062345-04-10اسماعيلي سليمان102450

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997871433-04-15الشادلي شيماء102451

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997933220-04-20الزديح وسيمة102452

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971031860-04-25جابري زينب102453

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997885025-05-03نوري بثينة102454

5ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997950874-05-13بوستة  شيماء102455

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997951336-06-01الحداد شيماء102456



11/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997967016-06-14بورضى وفاء102457

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971032033-07-08السباعي نهيلة102458

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997937757-07-08المصباحي  شيماء102459

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997984281-07-20اإلدريسي اليحياوي  أمينة102460

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971007983-07-22أوعيشة عيادة102461

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971015623-07-23كريشني والء102462

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971050456-07-25الهسكوري ياسين102463

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971060847-07-28نمروش هناء102464

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997934819-08-05بوبنة اكرام102465

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971056446-08-29لحلو  مليكة102466
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997935485-08-31ايتها حنان102467

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997945277-09-10اشرايبي اسماء102468

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971059804-09-30بوطغاللي  حياة102469

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997988345-10-04شافعي  فائزة102470

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997986514-10-10الهروش فاطمة الزهراء102471

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997963709-10-25ساسي انس102472

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971049859-10-27العالمي كعبوش هدى102473

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997964082-11-01الرياض  هجر102474

6ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971061962-11-11لزرق ضياء102475

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971011651-11-16االزعر شرفة102476
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997964787-11-24كمية أيوب102477

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971011728-12-03مشران زينب102478

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997893393-12-06أولكاس يسرى102479

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997948084-12-06اشباني نهيلة102480

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19971026665-12-15بوراي نهيلة102481

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997937961-12-15القروق زينب102482

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997990600-12-22وخادة حفيظة102483

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1997923003-12-27الطودي  فاطمة الزهراء102484

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981010918-01-01الراشدي طريق102485

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998923087-01-01األعرج  فاطمة102486
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981030466-01-04عمير خولة102487

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998905832-01-08افصيحي خولة102488

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998923952-02-13حنيني  فاطمة الزهراء102489

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998883236-02-16علوان سليمة102490

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998954675-03-01الحالمي سعاد102491

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981039384-03-14يقضان غيتة102492

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998870053-03-26وبا أسماء102493

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998925124-04-19أفكار  لمياء102494

7ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998947045-05-14الرملي فاطمة102495

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998868873-05-15خربش عبدالرحيم102496
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981052953-05-25الخودة سكينة102497

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998935302-05-28الجاي محمد102498

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998923914-06-04زايدي عبد المجيد102499

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998974813-06-06عداء سميرة102500

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981052737-06-13العيد سمية102501

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998971697-06-18الموح إيمان102502

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981048100-06-20عبوبي سناء102503

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981015432-06-25العروي  سكينة102504

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998992776-07-01سناء الهبهاب102505

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998954610-07-03إبداع مريم102506
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998961969-07-15العزاب ريحانة102507

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981063167-07-21الطالب بالل102508

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998953965-08-07اليعالوي حمزة102509

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981024258-08-10صديق هاجر102510

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998891189-08-14بوعسرية ايمان102511

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998928623-08-25أوطالب فاطمة102512

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998920087-09-05احنيني فاطمة102513

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981018556-09-13قدار إيمان102514

8ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998963879-09-16زعيديد  ضحى102515

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981044989-09-19الدويري هالة102516
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981062003-09-20حمدي عثمان102517

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981048410-09-20عمير  سلمى102518

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998922146-09-25بلبول حمزة102519

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998954533-09-27شويقر مريم102520

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998922495-09-30الضريوي  خولة102521

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981067628-10-06ربيعي حليمة102522

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981004053-10-08حيمي أميمة102523

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998876249-10-16زيدان شادية102524

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998990446-10-18سعود أحمد102525

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998882548-10-23زغوشي ايمان102526
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981052986-10-24التعباني أمين102527

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981017540-10-26بوريك خديجة102528

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981045515-11-07بوزيدي فاطمة الزهراء102529

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998875273-11-10بوعجول بدر102530

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998953462-11-21شرحوني مريم102531

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998939207-11-22افال  فتيحة102532

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998912074-11-23بوزوي نسيبة102533

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998907150-12-05ايت المودن فاطمة الزهراء102534

9ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19981040427-12-21والرامي فاطمة الزهراء102535

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1998924811-12-24يشو سناء102536
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991021278-01-03الشكايري أنوار102537

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991039866-01-04بن جدي  بالل102538

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999960149-01-11الحلو ياسمين102539

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999887742-01-16سكور عائشة102540

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999909326-01-25بوطاهر  نهيلة102541

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999995173-01-28العينوسي فاطمة الزهراء102542

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999970786-01-30الباز شيماء102543

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999953392-02-01الرحموني نورالهدى102544

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999933621-02-04الكبيبة  يوسف102545

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999915671-02-10القبي حفصة102546
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999927107-02-11زبير بديعة102547

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999987288-02-13عبال منال102548

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991047551-02-22واحي  مريم102549

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999895074-03-01السدراتي مروان102550

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999957345-03-03كرام نادية102551

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999933005-03-10جبران نورة102552

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999914441-03-16لطفي  آمنة102553

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999940413-03-19افجير حنان102554

10ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999882180-04-01الحياني باسم حفيظة102555

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999920108-04-01نصيري فوزية102556
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999895544-04-02األنصاري مريم102557

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999955124-04-02الزعيم سهيلة102558

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999943047-04-08الفنش هجر102559

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991065786-04-16العمراني  عبد المالك102560

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991002844-04-17صغيري محمد102561

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999955015-04-18بعسرية نجوى102562

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999973547-04-25اسماعيلي علوي محمد102563

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999965665-05-01منياخ غزالن102564

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999998414-05-11عادل حنان102565

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999911236-05-14منصور هجر102566



22/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999897518-05-19شاطر بثينة102567

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999948146-05-28عليوي خديجة102568

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991027212-06-01حميداني شيماء102569

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999964009-06-02صفور صفاء102570

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999917544-06-07ابو العالء امل102571

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991002237-06-08القيمة هناء102572

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999942479-06-09الشبيلي  زينب102573

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999964716-06-10المنصوري محمد102574

11ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999982186-06-16اوعزيز نوال102575

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991006722-06-18القوح صفاء102576
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991028278-06-25بزار هناء102577

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999894703-07-01األحمدي سهيلة102578

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999954572-07-05اهطيط سعيد102579

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991014217-07-07أميرة حجيبة102580

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999914285-07-07اليونسي  فاطمة الزهراء102581

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999931170-07-18الفامة رجاء102582

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999940562-07-26أوماللة محمد102583

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999925699-08-02المنور لوبنة102584

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999925481-08-04ركلي رحو102585

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999957126-08-05اسماعيلي سكينة102586
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991011146-08-09امحارش اميمة102587

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999926425-08-09بالحبيد حاتم102588

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991026939-08-12خبشة سكينة102589

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991003082-08-22موفق شيماء102590

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991016182-09-18شعيون سكينة102591

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999975426-09-21بالحاج يسرى102592

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999925682-09-22اليوسفي أسماء102593

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999938137-09-25ختاري نبيل102594

12ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991023472-10-03اتباتو سعيد102595

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991019901-10-07التهامي وجدان102596
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991061382-10-09المجاط احمد102597

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999929207-10-13البعوي محمد102598

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999965069-10-18تمسماني صفاء102599

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999908329-10-28البراهيمي نهيلة102600

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991047016-10-31زاكور أميمة102601

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999930080-11-01شحم هودى102602

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999896777-11-02العلمي حليمة102603

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991059726-11-03الهرشالي أميمة102604

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999953561-11-06حلول خديجة102605

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999998630-11-09الذهبي نهيلة102606



26/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991065126-11-10لمسلك سليمان102607

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999930628-11-12زيتوني فاطمة الزهراء102608

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991019865-11-17علوش مريم102609

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999936338-11-25درهم حسناء102610

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999896873-11-25بوحيد الهام102611

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999972146-11-30زروق سعيدة102612

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991059513-12-07الكرامي ايمان102613

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991061908-12-12اومال صباح102614

13ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج19991060534-12-13صيكوك كوثر102615

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999912167-12-15الكارتي فدوى102616
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999985182-12-17حمني فاطمة الزهراء102617

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999938905-12-25بنجميل شيماء102618

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999994824-12-25عالبوش نهيلة102619

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999988750-12-27ادريوش اميمة102620

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999884969-12-28اقويبع محمد102621

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج1999874697-12-28الشرعي هناء102622

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000895980-01-08صديق شيماء102623

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000881351-01-11الفرفارة حنان102624

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000953914-01-15رابح فاطمة الزهراء102625

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001053294-01-19بن الشيخ امينة102626
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001029111-01-25افقير يوسف102627

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000869566-02-03مالكي  رضى102628

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000892519-02-07الراشدي عادل102629

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001005064-02-08حماني  سهام102630

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000972475-02-09شاكر عبدالمولى102631

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000947348-02-15اهريمش إيمان102632

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001027832-02-15المرابط أمين102633

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000891523-02-17ايت الشيخ زكية102634

14ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000900300-02-20الكصاب فاطمة الزهراء102635

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000874048-03-02قبيبش يوسف102636
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001054741-03-13المسكين غزالن102637

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001009309-03-15هنتاتي اسماء102638

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000942847-03-15عنيز لبنى102639

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001004070-03-22اغبالو زهرة102640

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000984732-03-26السبع لمياء102641

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001066167-03-31بندايه إكرام102642

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000908376-04-01دحو أمينة102643

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001061519-04-12حيدة أميمة102644

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000931476-04-14الوافي أحالم102645

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000902470-04-18كناش يسرى102646
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000953921-05-01العزاوي علي102647

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001016433-05-16الشعيبي أميمة102648

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000953000-05-23رعود عمر102649

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001043184-05-24نيت عبد هللا وعلي  زينب102650

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000950594-06-18طبطوب نسيمة102651

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000995023-06-19وليد حفصة102652

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000901143-06-19الزنز  دليلة102653

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001033829-06-24اليوسفي سكينة102654

15ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000936898-06-25العطاري سليم102655

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001002670-06-28امحرزي مريم102656
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000931691-06-29ورقة لمياء102657

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001024970-07-03ازوماك ايمان102658

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000885789-07-03خزيزو خولة102659

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000907003-07-07اطراف هاجر102660

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000876256-07-09بويدريمن رابحة102661

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000936024-07-13درويش فاطمة الزهراء102662

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001019712-07-14الخلوفي مصطفى102663

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000879402-07-21احالفي مريم102664

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001067478-07-21اكنيوان زكرياء102665

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000877823-07-31القباج أمينة102666
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000992576-08-02صدقوي إيمان102667

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000875735-08-03العسري سناء102668

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001042443-08-03دروس خولة102669

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000934484-08-10زينون سميرة102670

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000911279-08-10شاكر كريمة102671

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001064423-08-13الشرادي يوسف102672

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001058427-08-14ساهل  حمزة102673

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001016878-08-18طالبي كمال102674

16ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000921234-08-24الكوط شيماء102675

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000909391-08-25كعروط زكرياء102676
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000953895-08-27الرحموني ابتسام102677

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000919222-08-30بنتور يوسف102678

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000969382-09-01قزبير فدوى102679

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000957595-09-02العسالي اسماء102680

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000978628-09-04فوكاني فاطمة الزهراء102681

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001025486-09-07أهكاض  مريم102682

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000905057-09-07الزهواني فاطمة الزهراء102683

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000974174-09-14حضرية زينب102684

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000883990-09-14النفسي محمد أمين102685

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000872990-09-15الناصري نورة102686
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000920256-09-15كاللي فضيلة102687

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000990498-09-19افري أمينة102688

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001052904-09-25موساوي إكرام102689

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000993506-09-28لقراع سلمى102690

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000889408-09-30الفليحي المهدي102691

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001001424-10-02زيتاني  عبد الحفيظ102692

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000937442-10-05افكار ايمان102693

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000918276-10-07لزهر فاطمة102694

17ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001004829-10-09بولويز حبيبة102695

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000956160-10-10يسف سلمى102696
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000883163-10-11دني اكرام102697

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000922744-10-16مومن هاجر102698

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000938433-10-19الرزيني شرافة102699

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000941100-10-21بوشتدي عبير102700

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001007569-10-22المستوي مريم102701

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000970866-10-24المرنيسي سهام102702

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001017899-10-24الحفيظي يسرا102703

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000900449-10-26الزوين أيوب102704

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000980909-10-27الروسي مريم102705

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000983670-10-31طريبق فاطمة102706
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000975856-11-04الخلفي فدوى102707

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000921187-11-08وهبي حياة102708

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001004270-11-09البريشي وفاء102709

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000916896-11-11لزعر اميمة102710

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001034158-11-12نهضي أميمة102711

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000968772-11-14الكري غزالن102712

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20001015679-11-16دادوش وداد102713

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000911280-11-17االبراهمي عائشة102714

18ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000900419-11-22بوعطمان عبد النور102715

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000881661-11-29اللوبان كريمة102716
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000950502-12-02الدمغي ابتسام102717

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000867334-12-08عماري أسامة102718

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000871798-12-10مومن فاطمة الزهراء102719

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2000929266-12-10الركراكي سلمى102720

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001926665-01-01البشراوي حرية102721

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001966280-01-02اعماروش  مريم102722

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001955241-01-02الزياني خديجة102723

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001968444-01-05غوشني سكينة102724

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001870685-01-07فرك يسرى102725

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011044126-01-15الرحيوي موحى102726
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011037395-01-17الخاوى مريم102727

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001908947-02-01بوفكة وداد102728

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001975594-02-05عيادي أنور102729

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001951590-02-09عبال تهال102730

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001935856-02-14عابدي أميمة102731

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011023667-02-18االبراهمي الوزاني  نورة102732

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001881604-02-28الوردي عتيقة102733

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001984316-03-12مبروك الدريسية102734

19ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001919665-04-10الزباخ يسرى102735

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001890365-04-13البرجيجي  شافية102736
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001970844-04-15اتخرفة  منال102737

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011049476-04-30الشهبوني فاطنة102738

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001953669-05-01الزهري غزالن102739

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001992352-05-06مصمودي ابتسام102740

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001881287-05-18عرفي أمال102741

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001904311-06-27لغريبي أميمة102742

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011035759-06-28ابورشيد لقمان102743

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001956157-06-30لخضر رجاء102744

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001959106-07-04قاوري ءاية102745

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011000571-07-16عبوي مريم102746
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001903083-07-18حياطي سليمة102747

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011006283-08-08القمري ليلى102748

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011030721-08-11بادور ايمان102749

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001955679-08-16الوزاني  زينب102750

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001912209-08-18قريش اية102751

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001961015-08-23بركات أميمة102752

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001908838-08-26حتيمي وصال102753

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001990114-09-02بايبو نجية102754

20ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011011290-09-10بالخضراء عز الدين102755

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011046448-09-13جابر ليلى102756
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001916048-09-21بوجدي زينب102757

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001955676-09-24سميرة الصافي102758

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011040817-10-08لمراني مونة102759

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011045587-10-16وروش وئام102760

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001885970-11-24فلوي ايوب102761

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2001965845-11-27ارزاز  خديجة102762

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20011047253-12-06شحم زينب102763

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2002909147-01-01فهمي  شيماء102764

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2002962584-01-05الياسي حادة102765

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20021011426-01-07المخلوفي نورة102766



42/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2002936107-01-20سموح وفاء102767

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2002931495-01-23بوكرين  هاجر102768

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20021019095-02-14الوزاني بشرى102769

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20021032124-02-26حواص حفصة102770

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20021053229-03-01جابر خديجة102771

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2002963999-03-23بولخير شيماء102772

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج20021017696-04-12ليكاتي سمية102773

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2002876354-04-24بوغوغ فاطمة102774

21ثانوية األرز االعداديةإقليم: إفرانمزدوج2002977425-06-10الزعري شيماء102775

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19931027583-04-07لماسي أسية102776



43/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19931005834-07-02الصغيري الشريفة102777

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19931025772-07-26الوطواطي رشيدة102778

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1993974406-10-02القندوسي عزيزة102779

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1994907658-01-07الغازي لطيفة102780

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19941059097-01-13بسمة  الراشق102781

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19941061344-01-13بودراع ابتسام102782

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19941016645-02-27ماتري إبراهيم102783

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1994915314-03-06اضراوي  نعيمة102784

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1994950688-04-01رحالي كريمة102785

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19941032799-07-08 خليل فرادي102786
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1994894905-08-14بوخاري لمياء102787

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1994933073-09-30العبوبي يسرى102788

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19941003801-10-17المويسي  خديجة102789

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19941045912-11-24المون هاجر102790

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1995883688-01-11خوالن هدى102791

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1995982839-02-10بنعبيد فاطمة الزهراء102792

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1995903031-03-07بوكرار بشرى102793

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1995985892-08-27المكدولي أحالم102794

1الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19951027462-09-15الحيوني فاطمة الزهراء102795

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1995972151-10-10بن الصغير محمد أمين102796
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1995951287-10-13 بوعالم عماد102797

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1995965682-10-20البحري نعيمة102798

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19951032054-10-26أيوب ياسين102799

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1995940555-11-02الميلودي عبد اللطيف102800

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1995948567-11-07القاسمي فاطمة الزهراء102801

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19951055745-11-25عقاوي فاطمة102802

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1995940460-12-28الركراكي زينب102803

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1995910764-12-29بوعبيد فاطمة102804

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19961050355-01-06بنعربية مريم102805

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996953308-01-23الوطواطي سمية102806
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996951141-02-01بوزكري ندى102807

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996960322-02-23ضغباش اسماء102808

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996982017-02-25بالل وفاء102809

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996887582-04-28القندوسي لمياء102810

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996920943-05-01بولقربات حنان102811

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996993600-06-27الرحماوي مريم102812

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996904277-07-04حدود كرم102813

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996955458-07-09طالي فاطمة102814

2الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996924279-08-14حيمي  سناء102815

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19961046538-08-16حصار نعيمة102816
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996937710-08-17فقينس نجية102817

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19961014545-08-21االدريسي حفصة102818

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996875759-09-30بوزياني  يوسف102819

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19961062150-10-16أغبال وفاء102820

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1996879861-11-12الظهرة سامية102821

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997887130-01-01حماني حليمة102822

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997959791-01-01خلفاوي عزالدين102823

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19971046591-01-01بوشعيب إلياس102824

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997907177-01-02ايجيمي نهيلة102825

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19971015718-01-04كراج فاطمة102826
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997986647-01-04القريشي سهام102827

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997971074-02-01حاجي فاطمة102828

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997946060-02-11دهاسي  زينب102829

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997933337-02-14المرس اسماء102830

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997933562-02-19الحرش منال102831

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997978104-03-21إدس كوثر102832

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19971003254-03-22امزيل عصام102833

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19971048484-05-14احمتي أمينة102834

3الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997994162-05-15بزران بثينة102835

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997914425-05-23العيساوي فاطمة102836
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997915804-06-03ازعزوع اكرام102837

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997977430-06-13بلوط  مريم102838

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997933045-06-24سعيدي خديجة102839

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997930548-07-01الدالي صفاء102840

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997964563-07-05لمعطر اكرام102841

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997882388-07-13خنفوش  وجدان102842

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997986567-07-13وعبود  حياة102843

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19971030267-07-25عتو أميمة102844

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997951409-09-01رشيدي  سارة102845

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997981155-09-09بوخشاش كريمة102846
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997969883-09-15بلعيد  سهام102847

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997884524-09-19افقير هشام102848

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997907900-10-15خطاري لوبنى102849

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997901837-11-12سيرم يامنة102850

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19971040083-11-17عمراوي كريمة102851

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997995311-11-20وحفصة لمياء102852

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997983511-11-22بلحاج اوميمة102853

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19971028139-12-08القصباوي فاطمة الزهراء102854

4الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1997908179-12-11الصالحي نادية102855

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19971054580-12-19الداودي نبيل102856
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19981006886-01-01ازهار نعيمة102857

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998987703-01-18بورجع سلمى102858

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998992679-02-07كراج حياة102859

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19981027575-02-26عماري  عبدالوهاب102860

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998957132-03-01لعظيمي نعيمة102861

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998989555-03-03حمداش هدى102862

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998993725-03-15شبان بدر102863

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998946069-03-20اغبال نبيل102864

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19981003534-04-04بوعجاجي نهيلة102865

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998936008-04-10بدال ياسين102866
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998940587-04-10ابن دراعو خديجة102867

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19981007768-04-18اجماد سفيان102868

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998927032-05-05الخضراوي زبير102869

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998885899-05-20السهلي شيماء102870

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19981049034-05-28فضيلي فاطمة102871

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998930601-05-31خرباش عبدالواحد102872

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998983049-06-01المرابطي لمياء102873

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998940086-06-12باخيي يوسف102874

5الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19981002091-06-20تيمي فاطمة الزهراء102875

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998890417-06-23دردور  فاطمة الزهراء102876
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998923871-07-09ازلماض الهام102877

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998913715-07-13أحيون حفيظة102878

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998915747-07-18الخراق ياسين102879

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19981004647-07-20العيساوي  عبد الحفيظ102880

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998991552-07-22رزوقي  فاظمة102881

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998998541-07-28كتابي سكينة102882

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998966233-07-31جي إلهام102883

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998884473-08-13أومولود نهيلة102884

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998960983-09-18طالبي دنيا102885

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998980634-09-19الراضي إيمان102886
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998915449-09-22البكري مريم102887

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19981013330-09-28االدريسي المصباحي أميمة102888

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998872500-09-29لعقل نعيمة102889

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19981000687-10-10كبور مريم102890

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998938953-10-13البحري احمد102891

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998959057-10-20القرشي سكينة102892

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998937263-10-30الوافي سهيلة102893

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998921366-10-30الغريسي محسن102894

6الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19981056691-11-12تفاحي نهيلة102895

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998896386-11-13الوافي أسماء102896
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998983151-11-23امازوز حادة102897

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998900852-11-25بومهيدي  خديجة102898

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998975350-12-08حداد سناء102899

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998940047-12-11لمبركي أيوب102900

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998878639-12-12كيراج فدوى102901

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998954379-12-17زمزامي خديجة102902

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998929203-12-20كجوت نادية102903

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19981006067-12-23بويدرى سمية102904

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1998901408-12-24أمنزو الحسنية102905

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999931942-01-13كرفيس خولة102906
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999911996-01-22الدحيوي عربية102907

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999964539-01-29كوخو  أميمة102908

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999939021-02-05العربي اسماء102909

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999925121-02-11نخلة  صالح الدين102910

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999933050-03-05غواغو بلحاج102911

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991024583-03-12مرزوقي فاطمة الزهراء102912

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999919435-03-21موناسي سفيان102913

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991000787-04-01ليلى برهى102914

7الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999975238-04-01وهبي  خولة102915

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999949891-04-01الزهراء فاطمة102916
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991064307-04-07خلفاوي رشيد102917

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999987515-05-01تداوي صفاء102918

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991015302-05-02الحسناوي محمد102919

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999953787-05-04بن حسان فاطمة الزهراء102920

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991058373-05-16عبيدي مصطفى102921

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999948050-06-16الشاوي ايمن102922

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999954175-06-24تزكفي حنان102923

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999960832-06-26العيساوي فوزية102924

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999944018-07-01الطيبي منال102925

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999937335-07-07ازعيض  مريم102926
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999935301-07-11طهي صفاء102927

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999971455-07-23ميمون سمية102928

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999899244-07-23الباعوش أحالم102929

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999946269-07-27اسلمي عصام102930

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991001040-08-01حاجي بشرى102931

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999963870-08-01مجعيط يوسف102932

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991004655-08-02حميدي حسن102933

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999968341-08-04لغليضة مريم102934

8الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999898687-08-12اعبيزة وفاء102935

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999943837-08-13الترميدي أسماء102936
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999946574-08-16المحجوبي محمد102937

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999904358-08-18الطيرش فدوى102938

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999958624-08-20هليلو  فاطمة102939

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999909599-08-22عقلي الحسين102940

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999973390-08-26بيع عبد العزيز102941

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999958386-08-27كبض حسناء102942

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999956912-09-02بلقائد امال102943

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999922190-09-03عشور اميمة102944

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991047960-09-05يوسف إكرام102945

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999905007-09-06بوحنون رانية102946



60/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999898957-09-07بنسعادة الهام102947

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999922441-09-10احميدوش نهيلة102948

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999978214-09-12بيولي فاطمة الزهراء102949

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999976433-09-29الخراق كوثر102950

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999971607-09-30فضيلي مريم102951

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999947707-10-06ادرغيل فوزية102952

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991064424-10-14توركازي  ابتسام102953

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999928373-10-15فاطمة  حركات102954

9الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999955362-11-06خرموش نهيلة102955

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991060413-11-08حميميد سفيان102956
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999876567-11-10بنشامس بثينة102957

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999986554-11-10مومن إكرام102958

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999948714-11-14العوني إشراق102959

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991017577-11-17الحمياني عقبي بثينة102960

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999961648-11-25برشي فاطمة102961

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999975021-11-29كارتي كوثر102962

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991029616-12-03الحرشاوي أيوب102963

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999926213-12-06حالوي حفصة102964

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991031927-12-07البرنوصي هدى102965

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999868945-12-08بوصحابة نصيرة102966
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999906824-12-08لمحمدي إكرام102967

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991029970-12-09الموجه  فاطمة الزهراء102968

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999955077-12-13الحاج هناء102969

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999984257-12-19بولعالم حسناء102970

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999956014-12-20العسراوي هدى102971

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991038203-12-21الهداوي وصال102972

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999961801-12-25العمراوي فاتحة102973

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج19991056150-12-27التاقي اسماء102974

10الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج1999908543-12-30لعور هند102975

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000890763-01-01فلفولي هشام102976



63/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000973747-01-01كلمل منال102977

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000967701-01-01العايدي حليمة102978

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000933683-01-01المحمدي مصطفى102979

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000922885-01-02الرواعي حرية102980

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000979768-01-03الزياني سهام102981

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000944873-01-05الموساوي عبد الرحيم102982

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000893363-01-13بن خجي أمنية102983

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000973384-01-14اينود فاطمة102984

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000985228-01-16العميري محمد102985

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000976374-01-18لكبيش سكينة102986
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20001047806-01-20بابا احمد اميمة102987

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000995091-01-24الفقير كوثر102988

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000934566-01-28محتال منية102989

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000917822-01-28قريبش فاطمة الزهراء102990

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20001013204-02-04عزوزي فاطمة الزهراء102991

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000912398-02-09خلفاوي إكرام102992

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000896852-02-16الزاوش معاد102993

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000939647-02-17المتوكل صفاء102994

11الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20001059975-03-03االدريسي مونية102995

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000927454-03-18السحيمي فدوى102996
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000905966-03-26ازلماط نهيلة102997

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000994060-03-26يحي إكرام102998

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20001012327-03-28المهدي  سهام102999

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000931652-04-04زلباب لبنى103000

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000941692-05-17المعمري فاطمةالزهراء103001

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000868329-05-23الوافي  زينب103002

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000962699-05-31حناف ايمان103003

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000879591-06-07أسرار نورة103004

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000916215-06-11مولودي نسرين103005

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000993634-06-16كرطيط عزيزة103006
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000895084-07-01حيمد فاطمة الزهراء103007

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000982915-07-21بودن عائشة103008

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20001001489-07-21امقرين نادية103009

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20001016041-08-12مرضي فاطمة الزهراء103010

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000966183-08-15الطالوي فاطمة الزهراء103011

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000983130-08-26المحجوبي الباتول103012

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000891200-08-29العماري عبد االله103013

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000867432-08-31الزياني زكرياء103014

12الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000941124-09-08شفيق حسام103015

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000987083-09-19الحضراتي سكينة103016
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000918641-09-25محمدي خديجة103017

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20001001725-10-04دريسي خولة103018

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20001042899-10-06القرشي غيتة103019

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000918357-10-09رحيوي امينة103020

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000938769-10-12فقينس حفصة103021

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20001061230-10-21بوتاقا عثمان103022

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000869774-10-30الكرواوي وئام103023

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000881374-11-01ديدي أمنة103024

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000928437-11-03بن حرو مريم103025

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000925741-11-05ايت بلعربي شيماء103026
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20001042445-11-10الغمان سليمة103027

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000934775-11-11الزاكي يوسف103028

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000930892-11-11أبزي ندى103029

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20001051181-11-18أمحروش فاطمة103030

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000969660-11-19بوفتال اميمة103031

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000881697-11-19اعزيزي  فاطمة103032

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000945539-12-02ايت اهرى  وائل103033

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20001051859-12-03اولعربي انس103034

13الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000946216-12-05سكيري رقية103035

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000945023-12-10امجرار فتيحة103036
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000947772-12-19كاسمي راضية103037

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000889495-12-19بن زاكور سكينة103038

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000930008-12-24جرموني نسرين103039

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000896092-12-28بلفقيه فاطمة الزهراء103040

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000906760-12-30الورضي سمية103041

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2000923388-12-31ادوان جواهر103042

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20011008737-01-01بريولة نصيرة103043

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001927248-01-01زوهري  عبد هللا103044

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20011000833-01-02اليوسفي محمد103045

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20011010256-01-02السمغوني الهام103046
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20011056703-01-04المرابح ياسين103047

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001897674-01-10القندوسي احالم103048

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001876141-01-12عالم فاطمة الزهراء103049

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001977736-01-14الزوين مريم103050

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001937873-01-15أحسين حنان103051

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001969804-01-19ميمون شيماء103052

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001873370-01-24اكرام لمسيح103053

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001987245-01-29قربع أحالم103054

14الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001980240-02-14مرجي زهير103055

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001920464-02-15السهلي هدى103056
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001910923-02-17كرطيط راضية103057

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001908509-03-01لبراهمي وصال103058

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20011011619-03-02الحرشاوي فاطمة الزهراء103059

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001999986-03-26بوعزيز  أميمة103060

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20011058688-03-27امهيري محمد103061

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001914301-03-28الدريوش أميمة103062

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001874955-04-10بوعجاج  فاطمة الزهراء103063

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001896877-04-27عمرات عدنان103064

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20011054183-04-27سليكة غيثة103065

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001885574-05-20لكعودي ابتسام103066
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20011019224-05-20بوبكر حسناء103067

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001970147-05-26مالل جمعة103068

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001981117-06-06لخليفي غزالن103069

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001960098-06-11شفيق فاطمة الزهراء103070

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001923135-06-12نافع غيثة103071

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001946650-06-12خيفنو اميمة103072

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001928335-07-04محروك إكرام103073

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001991859-07-06وعالي نهيلة103074

15الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001968893-07-16اعراب منال103075

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001974307-07-21الموساوي  امحمد103076
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001889610-08-24أندالوس محمد103077

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001990289-08-26الحريشي مريم103078

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001928729-08-26الحيمري عبدالواحد103079

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001933207-08-28عباسي جميلة103080

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001979462-09-03عايدي فائزة103081

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج20011010364-09-04تيسير غزالن103082

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001936531-09-08اصغيري يسرى103083

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001907146-10-24محمدي مريم103084

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001908659-11-22العلوي حسام103085

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001946697-11-23الصغير وصال103086
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001977249-11-29صديقي نزهة103087

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001920967-12-21الرحيية  محمد103088

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2001897015-12-29الهدروبي سلمى103089

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2002907502-01-07الزياني مريم103090

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2002899578-02-09العطشاني مريم103091

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2002904555-02-17الشلوشي  منال103092

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2002967618-03-09الموساوي  لطيفة103093

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2002925262-03-13شركي وئام103094

16الثانوية اإلعدادية 18 مايإقليم: بولمانمزدوج2002913643-03-17الزياني يوسف103095

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1993958969-02-01السهلي جميلة103096
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1993993233-04-01محمدين لبنى103097

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19931049811-05-30الشراط دنيا103098

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1993980541-06-21الزياني نور الدين103099

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1993873738-08-10بوهطاطي  ديالر103100

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1993913060-08-11البربري عادلة103101

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1993901813-09-04دوش ماجدة103102

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1993939856-09-09البكاري فدوى103103

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19931037819-09-15الركيبي سكينة103104

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19931026252-11-09بنعيش خولة103105

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1993902163-11-11ريسي نجوى103106
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994891610-01-01النفسي حنان103107

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19941051489-02-23أنور  سهام103108

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19941061236-04-02قبريش اسماعيل103109

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994935850-04-27أعبور زينب103110

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994902133-05-09بوخريص صفاء103111

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994928915-06-05بوسدور فاطمة الزهراء103112

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19941033849-06-06بوصفيحة صفاء103113

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994981762-06-30الناصري عبدالرحيم103114

1الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994966177-07-10صبار مونية103115

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994878535-08-20الطاهري اكرام103116
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994957371-09-05بوبكري صفاء103117

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994980195-09-06العمال وئام103118

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994867714-10-17النبوي رضى103119

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994895538-11-01 سليمة السمغولي103120

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994928964-11-25خالدي مريم103121

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1994900999-12-07الطهراوي هناء103122

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19941063988-12-15بادة  أمين103123

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995990959-01-01حالل سكينة103124

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19951065387-01-02بياضي وجدان103125

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995902305-01-11الفطيمي جوهر103126
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995941104-02-26فلفولي إيمان103127

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19951007868-03-19لخميري محمد103128

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995922025-05-05شوكري  توفيق103129

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995979410-06-08حسنيوي خليفة103130

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995915919-06-13ايماز ياسين103131

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995993462-07-12فضلي كلتوم103132

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995870701-07-13بوحمادي  أميمة103133

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995904810-07-14قيطوني اشرف103134

2الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995944032-08-01زوبع نجاة103135

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995992149-08-08قاسمي محمد103136
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995888966-08-17السرغيني إيمان103137

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19951017114-08-23الوكيلي يسرى103138

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19951027995-08-30البندري محمد103139

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995981130-09-07كعودي ليلى103140

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995894535-09-15لمريني نجود103141

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19951058817-10-02مجيدو علي103142

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19951034563-10-10متوكل  فاطمة الزهراء103143

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995885188-11-08هدراك  فاطمة الزهراء103144

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995882781-12-02الماحي فاطمة الزهراء103145

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995956285-12-10البدري محمد103146
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1995936887-12-31البوزيدي حمزة103147

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996910621-01-15خضرون عبدالخالق103148

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996905519-01-26الرفاعي  فاطمة الزهراء103149

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996878844-01-31قرمام فاطمة103150

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996970689-02-01احيا محمد103151

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996936102-02-15اشهبون مونية103152

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996915956-02-28بسيط اميمة103153

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996894105-03-01تفراوت فاطمة الزهراء103154

3الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996872082-03-19االحمر محمد103155

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19961013746-04-02قنينو فرح103156
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996921414-05-11الرحموني أميمة103157

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996960220-05-12العمراوي شفيق103158

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19961067209-05-21السالمي إحسان103159

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996867419-05-30الدموسي الصيدي عبد المجيب103160

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996943996-06-26فضيلي صباح103161

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996906145-07-11البخياري سليمة103162

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996937341-07-27زبرون  يسرى103163

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19961064619-08-02العامري  إيمان103164

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996898769-08-23ازروال عائشة103165

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19961009461-09-09الفرود مريم103166
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19961007578-09-14النارة لمياء103167

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996891605-09-21عواد حسام103168

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996875967-09-28الخمليشي ابتسام103169

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996937199-09-29افخسي إلهام103170

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996878865-10-07اطريشا مريم103171

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996917391-10-18ددوش صفاء103172

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996953335-11-02الصالحي  جميلة103173

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19961022274-11-26طموح سارة103174

4الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1996963717-12-23السعيلي شيماء103175

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997891060-01-01الرامي فاطمة103176
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19971030159-01-01الريفي  حسن103177

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997872008-01-12العوفير عزالدين103178

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19971066266-01-18ساسيوي نعيمة103179

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997903578-01-29العمراني فاطمة الزهراء103180

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997986773-02-26ماموني شيماء103181

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997881103-03-22البكوري ربيع103182

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997914994-03-27جبلي عواطف103183

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997988821-04-07ماولعين فاطمة الزهراء103184

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997998420-04-15امرراد منال103185

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997905535-05-04الرباطي فاطمة103186
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19971047235-05-28زويتن  حمزة103187

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19971011211-06-03البيز ليلى103188

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997936372-06-13داعبي أميمة103189

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997889856-06-24زعدود أميمة103190

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19971025414-06-27امنزو محمد103191

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997927512-06-30اشنيول سمية103192

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19971012428-06-30الوردي عواطف103193

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997889485-07-26القلعي نهيلة103194

5الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997958936-07-27اوكني ابتسام103195

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19971025691-08-30البزطة أميمة103196
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997991929-09-01حسون مريم103197

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997936157-09-14االدريسي دنيا103198

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997982938-09-18زكود دعاء103199

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19971000589-09-24بوعزيز  مريم103200

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997929605-10-25المحمدي غزالن103201

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997885111-11-01حاجي هجر103202

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997868910-11-03فرحي لطيفة103203

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19971006749-11-05القلعي هاجر103204

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997959761-11-10هروش بشرى103205

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19971020697-11-12وهيب هناء103206
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997890427-11-15جويدي اميمة103207

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997944837-11-24الخدير فاطمة الزهراء103208

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997975266-12-01الحشادي أمين103209

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997882780-12-06الكرمي فاطمة103210

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997884417-12-06بوعلوشن  المصطفى103211

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19971019252-12-14اخميلش عبد الغني103212

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997964627-12-18اطهر اسماء  سليمة103213

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997969100-12-20الطويل زينب103214

6الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1997881033-12-26الفزازي ابراهيم103215

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998883357-01-01مزناب منصف103216
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998970313-01-19بغدادي عبدالعزيز103217

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998869000-01-21العروسي  سفيان103218

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998968241-01-26موساوي محمد103219

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998977200-02-17لكبيش حمزة103220

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998909008-02-17المسكيني عبدالعالي103221

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998951940-02-18بن احدش ايمان103222

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998984964-02-27سمنون حسنية103223

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981032448-02-28السويبة انس103224

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981041005-03-16الجبوري حفصة103225

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998876921-03-22مسير محمد103226
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981014221-03-29نجم امينة103227

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981020553-04-01طيبي فاطمة الزهراء103228

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998918291-04-10البازي سفيان103229

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998955095-04-16جزولي اميمة103230

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981004862-04-21إسماعيلي علوي أمينة103231

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998934363-05-03حركات اكرام103232

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998995978-05-06حساين اميمة103233

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998941184-05-10بنيس  سناء103234

7الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981005365-05-10اديل سميرة103235

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998939901-05-13ازهار عبد الحكيم103236
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998960587-05-23قمريدي فاطمة الزهراء103237

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981057335-05-28الحجامي مريم103238

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981031326-06-10التميمي عبد الحق103239

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981033818-06-10اهروش حسن103240

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998871927-06-22بوعالم محمد103241

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981050451-07-05بنيحيى زكرياء103242

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998876590-07-10مودني إيمان103243

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998912692-07-14العيرجي الحسن103244

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998898498-07-18دبوغ اميمة103245

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998878737-07-18الداودي أحالم103246
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998907462-07-20ادريسي  سكينة103247

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998879924-07-30ولجة ايوب103248

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981015646-08-03أغزاف شيماء103249

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998991930-08-09بوصفيحة حسناء103250

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998941931-08-13مرزوق كريمة103251

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998906752-09-02الزياني امال103252

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998897414-09-06ايت الطالب شيماء103253

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998970267-09-08الغديوي سناء103254

8الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981012747-09-09الشويخ ياسين103255

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998916035-09-10ورغي ابتسام103256
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981060872-09-11لمريني حسناء103257

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981026527-09-12حسناوي حليمة103258

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981044344-09-13العطشان حسناء103259

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981008097-09-14ولد بن الطيب  إكرام103260

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981023247-09-17ادويش بسمة103261

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998994314-09-17الروصفي نادية103262

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998955471-09-18خلفاوي  عيسى103263

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981046592-09-20صالحي فاطمة الزهراء103264

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981021534-09-26مطيع بالل103265

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981001752-10-01المعوني ادريس103266
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998980708-10-06علوي اسماعيلي فاطمة الزهراء103267

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998894959-10-10المرتزق رجاء103268

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998957838-10-15الموساوي رشيدة103269

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998870767-10-16بن العساوي صفاء103270

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998933180-10-20فضيلي مريم103271

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998991901-10-24برواين خديجة103272

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998896426-10-25طنيش أسامة103273

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981012029-10-25بوجدار كريمة103274

9الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998999018-11-08بوفليلي سهيلة103275

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998947571-11-17الزهراوي مجيدة103276
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981024271-11-20االدريسي مونية103277

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981007753-11-20الكنودي وهيبة103278

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981046287-12-06بنجدة مريم103279

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19981019181-12-08الغفولي كريمة103280

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998908074-12-09قيشى صفية103281

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998890367-12-26حدوش نعيمة103282

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998928220-12-29بوكعبة  هاجر103283

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1998873792-12-31الحضري شيماء103284

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991036578-01-01العسري بشرى103285

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999964560-01-01العيساوي ابتسام103286
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999950485-01-01اللبازي مروان103287

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999994541-01-01أودرار  دنيا103288

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999965013-01-06درعي  فاطمة الزهراء103289

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999985138-01-08الشويخ نجوى103290

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999919482-01-10لكرير فاطمة الزهراء103291

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999936169-01-11الحجاجي  حنان103292

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991065236-01-15القبلي محمد103293

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999871089-01-21االدريسي ازامي ادريس103294

10الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991044625-01-23بوعالم أيوب103295

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999990218-01-30الخرازي نادية103296
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999906537-02-02العيساوي ايمان103297

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999888627-02-13الزوبي أحالم103298

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991021464-02-16البياض فاطمة الزهراء103299

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999895577-02-17ناجي ماجدة103300

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999895311-02-22النحايلي نهيلة103301

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999928057-02-28امخيرو  أمين103302

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991043944-03-20بركوطة  أسماء103303

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999885348-04-01اسراضي سعاد103304

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999877909-04-02السعيدي ياسمين103305

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999942350-04-03بوتفاست أنس103306
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999957455-04-05اليابس هند103307

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999872665-04-13بودبزة شيماء103308

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999885038-04-14الخالدي  الهام103309

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999928758-04-16السراد اميمة103310

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999979691-05-07اباديدي سفيان103311

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999904758-05-23حمزة خديجة103312

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999892598-05-26المراكشي خنساء103313

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999926739-05-28الدفيلي يسرى103314

11الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991007974-06-01خدام هللا إشراق103315

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991022120-06-17قزو عدنان103316



97/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999881063-06-25الدراز محمود103317

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999892332-06-27البراكة عائشة103318

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991034840-06-28قدوري  أميمة103319

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999904184-06-30ملولي نورالهدى103320

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991030310-07-01الحرشي شيماء103321

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999994330-07-07والي علمي احمد103322

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991066568-07-08الربيعي00 ايوب103323

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999910024-07-10بنحودير مريم103324

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999870410-07-12دهبي محمد103325

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999923870-07-13زهراني المهدي103326
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999939482-07-15طواهري عاتقي  محمد103327

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991038184-07-16بوشنافى جميلة103328

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999984632-07-16الشعر الغالية103329

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999960251-07-20الوهابي شيماء103330

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999914896-07-21السباعي  وئام103331

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999957870-07-21الباجي محمد103332

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999923628-07-23بنور أنس103333

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991006160-07-26جغيغ حنان103334

12الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999892634-07-26غالي مريم103335

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999932679-07-27مقداه سوسن103336
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999970905-07-28األبيض حمزة103337

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999988154-07-29سليماني فاطمة الزهراء103338

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999992594-07-29العايدي عائشة103339

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999886004-07-30بلحاج ابتسام103340

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999935633-07-30لكريط مريم103341

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991058776-07-31المسكي فيروز103342

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999896846-08-01الدنداني سكينة103343

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991002196-08-04العزيزي لبنى103344

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999917833-08-05لمسيدي حكيمة103345

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999920407-08-10نوا سهام103346
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999895619-08-22القزيني  فرح103347

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999987922-08-22يحياوي شيماء103348

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999872110-08-26الذيب زينب103349

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991026881-08-29لكحل هاجر103350

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999922814-09-03البقالي ليلى103351

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999881437-09-07كموس هشام103352

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999873611-09-09الدحماني امنة103353

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991010959-09-12بوهلول فاطمة الزهراء103354

13الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999932075-09-17الصوفي نهيلة103355

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999937763-09-19العلمي هدى103356
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991053882-09-26ادريسي سهام103357

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999898958-10-05التمانوكتي  عائشة103358

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991023317-10-11عيسى محمد103359

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999986306-10-13سمالني السوسي وصال103360

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999966365-10-15الخوالني فاطمة103361

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999954795-10-21كعوش اكرام103362

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999985981-10-23لكريني عائشة103363

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991039232-10-23أبوراشيد أمينة103364

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999967044-10-27احمادي سعاد103365

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999893616-11-01الزغديدي نهيلة103366



102/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999996473-11-01اهنيدة هدى103367

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991012979-11-04العياشي  شهرزاد103368

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999974899-11-08الحيمر حنان103369

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999905516-11-09مالل المهدي103370

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999988708-11-10برحيلة سليمة103371

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999922031-11-12الطاهيري ياسين103372

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999943711-11-15زروالي شيماء103373

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999939467-11-18لخياري شيماء103374

14الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999938361-11-19العناية  نبيل103375

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999949147-11-20المنحود غزالن103376
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999970588-11-23اليزيدي زهرة103377

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999988839-11-24زخنيني إنصاف103378

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999903342-11-25البوشبتي أميمة103379

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991016289-11-28السيودي زهور103380

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج19991045434-12-05السنوسي سلمى103381

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999925268-12-05مبروكي فاطمة الزهراء103382

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999981908-12-09غنام خولة103383

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999939605-12-13عتيق رجاء103384

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999889902-12-13العربي شيماء103385

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999990050-12-20أمقران حسناء103386
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999938090-12-20العزوزي سكينة103387

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999879996-12-20الصبار  سفيان103388

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999900746-12-22كني غيثة103389

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999945134-12-26توينسي إدريس103390

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج1999933368-12-27وجدان الليل103391

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000940968-01-01ساسول محمد103392

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000965484-01-01اكرميا فاطمة الزهراء103393

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000927988-01-01الوالي العلمي سهيلة103394

15الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000964984-01-01عنصار خديجة103395

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000981461-01-02مشطير عبد االاله103396
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000965831-01-03جي يسرى103397

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000913219-01-07فاليو رتيبة103398

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000953109-01-07علوشي حفصة103399

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000985437-01-08الجمجومي رجاء103400

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001047325-01-09بوزرور سعيد103401

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000954527-01-10الملولي عواطف103402

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000961751-01-10بزاز  خديجة103403

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001054255-01-10المرابط مريم103404

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000992898-01-11مسعود زينب103405

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001033431-01-22عبدالوي ?سية103406
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001000999-01-22عاللي فاطمة الزهراء103407

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000947603-01-23نية خالد103408

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000984459-01-24الداودي اسماء103409

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001031808-01-28موبالد سفيان103410

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000920091-01-29لهاللي مريم103411

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000958444-02-13ورداجة نورالهدى103412

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000995177-02-14عمراوي منال103413

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000964203-02-15بوغرارا ابتسام103414

16الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000980748-02-17بنومة إلهام103415

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000940246-02-19عمور كنزة103416
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000900204-02-20الكصاب هجر103417

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001050833-02-23القطراني شيماء103418

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000934265-02-25النجاري حفصة103419

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000923457-03-03جبور نجوى103420

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000996635-03-05الصغيري نادية103421

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000997963-03-14المرابط محمد103422

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000882649-03-29برجال أنس103423

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000903948-04-01خضرون احسان103424

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000933616-04-04بوعياد سمية103425

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000993241-04-15الموساوي فاطمة الزهراء103426



108/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000974666-04-18فقير  خديجة103427

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000868838-04-30الحاليسي سفيان103428

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000992111-05-02زكاري حفصة103429

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000932594-05-08حويط إكرام103430

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000909561-05-10القرش عبدالغني103431

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000929478-05-10الهيداني ضحى103432

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000966298-05-10الزينبي مريم103433

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000969349-05-10مخلوف رقية103434

17الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000960087-05-10العلمي لبنى103435

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001001267-05-19الرجاء فا هدى103436



109/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000997428-05-20الزاوري فايزة103437

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000990724-05-29مستقيم أميمة103438

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000947286-06-04علوان نورة103439

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000996397-06-04التواتي يسرى103440

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000893795-06-05بوعزيزي هند103441

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000998222-06-05بوعنان  فاطمة103442

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000919345-06-07الرامي صفاء103443

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000885864-06-10الفزازي عمر103444

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000948728-06-11استيتو فاطمة103445

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001061507-06-18الداودي  نسرين103446
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001002625-06-19الطنيش وداد103447

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000925083-06-20كريمي سكينة103448

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000913434-06-25بوشارب يوسف103449

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000997234-06-25الربان فاطمةالزهراء103450

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000948432-07-09مزياني سميرة103451

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000996241-07-10فطومي نهيلة103452

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000947929-07-12زلحات  حمزة103453

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000943410-07-12عيار اميمة103454

18الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001034868-07-18الغربي يوسف103455

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001008216-07-22تمهماشت سميرة103456
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001028472-07-23اليسفي  مها103457

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000920078-07-27وندية عبدالعليم103458

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000907554-08-01قاقة  هالل103459

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001049645-08-04المساري مريم103460

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000961978-08-05العمراوي شيماء103461

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000997654-08-18المطلوعي كوثر103462

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000985432-08-20لعرج ليلى103463

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000976009-08-21اللوزي ليلى103464

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000935429-08-23العماري بشرى103465

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000959211-08-25بلخير ابراهيم103466
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000970307-08-27احماموش ماجدة103467

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000927234-08-30مدنوب مليكة103468

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000935214-09-04بوكايسي سكينة103469

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000869040-09-06الغزالي أحالم103470

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000868702-09-07اليوبي إيمان103471

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000980215-09-08الفاللي مريم103472

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001020845-09-10القرشي ايمان103473

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001051739-09-14االدريسي البوزيدي أميمة103474

19الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000954848-09-19االزمي اإلدريسي  فاطمة الزهراء103475

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000947121-09-22رزوك بثينة103476
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001052401-09-23العميري بشرى103477

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000994133-10-03ابن عبد السالم فاطمة103478

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000938650-10-08ايشن خديجة103479

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001047794-10-18بنوق سهام103480

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000954701-10-18الزبير  فاطمة الزهراء103481

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000983246-10-20جمال ندى103482

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000980109-10-25العمراني بثينة103483

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001055354-10-30اخشاش الهام103484

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001022623-10-30عجاني زينب103485

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001041721-11-06خي الطالب اميمة103486
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000989896-11-07آيت بلحادج شيماء103487

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000929233-11-10كريط الزهرة103488

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001014924-11-10العلوي اسماعيلي زينب103489

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000916301-11-12المسياح سكينة103490

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000869621-11-28سالمي عمر103491

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20001028373-12-01بولنوار ليلى103492

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000957508-12-03كرمود غزالن103493

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000997046-12-12مصباحي إكرام103494

20الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000891860-12-14العلمي ابتسام103495

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000993001-12-24الدالحي منار103496
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000898462-12-25القندوسي حليمة103497

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000911222-12-30قرطاف سهام103498

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2000871201-12-31البوش نهيلة103499

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001979393-01-01بديدة شيماء103500

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001911816-01-01قميرة هجر103501

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001942869-01-01كريم سليمة103502

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001900743-01-02تغزى سناء103503

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001924037-01-04حماني  كوثر103504

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001985912-01-08الكناش أميمة103505

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001912585-01-13القروي نادية103506



116/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20011059359-01-16العبوشني  يسرى103507

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001941803-01-21أبرشان نسرين103508

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001988341-01-21لفضيلي المهدي103509

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001960007-01-25بن يخلف  اكرام103510

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001885043-01-28نعيم زكرياء103511

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001958244-01-28السعيدي ايمان103512

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001939709-01-28المنصوري أميمة103513

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001951046-01-28بوخرصة نهيلة103514

21الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001998986-02-01اسماعلي علوي خديجة103515

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001949545-02-02البدوي شيماء103516
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001890452-02-07العزوزي بوشتى103517

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001887951-02-09السبع شيماء103518

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001980262-02-10الغدان كوثر103519

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001869443-02-11العيان ياسين103520

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001918694-02-16أديب مريم103521

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001979428-03-01صبحي فاطمة103522

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20011055234-03-03لشهب هدى103523

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001994304-03-11لشقر لبنى103524

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001870012-03-11المقريني وسيلة103525

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001986899-03-20كرفيسي نصيرة103526
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001999595-03-20افتيس وئام103527

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001951342-03-25مشرفي مريم103528

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20011006925-03-27العيساوي لبنى103529

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001989487-04-01مساوي يونس103530

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001933704-04-15الشراب هدى103531

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20011054503-04-28الصبوني هشام103532

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001926352-05-05طويلب إكرام103533

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001955594-05-06الشخيمة عدنان103534

22الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001912275-05-19رعبوجي صفاء103535

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001894660-05-20الغبوري إلهام103536
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001907587-05-24الضرياني وفاء103537

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001986002-05-26فندينة ياسمين103538

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001925260-05-27بوزيان فاطمة الزهراء103539

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001919651-05-31زعفوري يوسف103540

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001988464-06-12العناية أمنة103541

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001966311-07-02مهجان أسماء103542

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20011021439-07-09بوصطحة ياسمين103543

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001877325-07-13مستعد أيوب103544

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20011048799-07-20أمزيان الحسني  لينة103545

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001893230-07-27العيساوي كوثر103546
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001981049-07-27اغزر رحاب103547

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001977104-08-01قدوري ندى103548

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001965539-08-14البورقادي الحسني اسية103549

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001937809-08-17امويح فاطمة الزهراء103550

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20011030457-08-31البلدي نهال103551

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20011030990-09-06عسال هدى103552

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001968819-09-10شقوري بهيجة103553

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001890306-09-13الساكت عفاف103554

23الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001983865-09-17خرشاف أسماء103555

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001917629-09-21خضار يسرا103556
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001948493-10-02بنفيضة زينب103557

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001951992-10-10الزعيم سلمى103558

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001896774-10-21العلمي الحسني ايمن103559

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001913628-10-25فاطمة  بوزوف103560

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001924001-11-05موساوي  فتيحة103561

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001913014-11-06استوتي إيمان103562

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20011047514-11-07الحمري هاجر103563

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001986851-11-07صبحي خديجة103564

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001946840-11-10خربوش أسماء103565

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001894975-11-14الكامل سعيدة103566
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001915426-11-20صالح  مريم103567

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001916617-11-21الفتحي سليمة103568

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001877011-11-24شراط مريم103569

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001928336-12-05الضهرة فاطمة الزهراء103570

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001961937-12-10الزوين سعيدة103571

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2001927779-12-10بوجردة سلمى103572

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20021027937-01-02حسيني أسماء103573

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20021060256-01-03زويتة منار103574

24الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2002936207-01-09بكوري هدى103575

25الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2002912711-02-15البوعبيدي  هاجر103576
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2002970683-03-01ابريقة  حفيظة103577

25الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2002984897-03-12شقرون شيماء103578

25الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج2002960212-04-02سوالي نورة103579

25الثانوية اإلعدادية المسيرة الخضراءإقليم: بولمانمزدوج20021008438-09-21الزاهر أميمة103580

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1992945052-12-10اإليراني وفاء103581

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1993900110-01-02عباس عزيزة103582

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1993930186-02-07الوزاني الشاهدي طارق103583

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19931026540-03-12بوشارب زكرياء103584

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1993963704-03-31الدحماني منى103585

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1993891065-06-28الشواي الهام103586
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1993957232-07-09ايت احساين سميرة103587

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1993948550-08-11ازويتن فاطمة103588

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1993871651-08-31رزوق كوثر103589

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1993945771-09-14عشور عادل103590

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19931063715-10-01لعشاشي خديجة103591

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19931053006-11-30الخابوز  دنيا103592

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1994902359-01-10الواعي نعيمة103593

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19941026574-01-22البودمغاني حمزة103594

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1994902504-01-26احردوش فاطمة103595

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1994901693-02-10الحمداوي  رجاء103596
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1994888859-03-25الصغير فراح103597

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1994931421-08-11التابتي  زينب103598

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1994878173-09-22الشحيمة غزالن103599

1الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1994879548-10-14حزيون زينب103600

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1994892689-10-25الصوفي هاجر103601

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1994899050-11-09الصالحي زينب103602

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1994940021-12-01لحلو فاطمة الزهراء103603

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1994910019-12-16جناتي حسني  شرفة103604

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19941026956-12-21الهبيل حنان103605

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995974858-01-25كروض سهام103606
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج19951024182-02-14العزوزي كمال103607

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19951009488-02-17احالفي فاطمة الزهراء103608

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995961791-03-05البخشوش  سارة103609

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995898022-03-05اعمومور سعيدة103610

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995989578-03-08اجريدة حورية103611

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995996692-03-29بن الطالب نجوى103612

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19951006564-04-30منير سميرة103613

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19951024278-05-16مباركي سمية103614

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995941085-07-08يعقوبي  خديجة103615

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995962751-07-09إعزوزا بشرى103616
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج19951067323-07-27مروان الرحالي103617

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995876557-08-04الباختي زينب103618

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995876758-08-08خممي جيهان103619

2الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995959897-08-10الغياتي كنزة103620

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995959894-08-17اسليماني ابتسام103621

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995880507-08-17مطيع سكينة103622

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995877105-09-07المعيزي حفصة103623

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995953384-09-08الناصيري  خولة103624

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995933987-09-14بوراس محمد103625

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995963007-09-25حلحول كمال103626
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995946971-10-15بن داوود اسماء103627

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995968659-10-21الحمزاوي محمد103628

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995974505-10-29برودة يوسف103629

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995959893-10-31الزرقي خديجة103630

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995985987-10-31البرنيشي رباب103631

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995876052-11-03مليلك سكينة103632

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995995704-11-20قرطسبيب سمية103633

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995919877-11-20جمال شيماء103634

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995994651-11-22الحسني فاطمة الزهراء103635

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995946761-12-01شليح نوهيلة103636
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1995952713-12-09تطوشت نورة103637

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19951001974-12-15ابضيل اميمة103638

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996903556-01-10خلفاوي  حسناء103639

3الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996984657-01-26التوالي فاطمة الزهراء103640

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996945665-01-29الحاجي أسماء103641

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961063587-02-09تختاخ فدوى103642

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996978835-02-19الخرباوي  فاطمة الزهراء103643

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996867391-02-28كمار خالد103644

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961010291-03-06فرياط ياسمين103645

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996892744-03-07الزاوي شيماء103646
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996921644-03-11إيدير خديجة103647

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961026910-03-31كعبوش نزهة103648

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996926630-04-10حماني جواد103649

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961038297-04-15الفار هناء103650

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996933457-04-17البزرازي  اميمة103651

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961043753-05-22خواخي وفاء103652

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961039763-05-27النبوش حكيمة103653

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961000633-05-29الكزار  غزالن103654

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996952763-07-28لمعقلي كريمة103655

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996941900-08-01بنحساين سلوى103656
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996998369-08-04اهريمش شيماء103657

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996982122-08-15حبيبي سهام103658

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961009182-08-22خرخاش سفيان103659

4الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996882571-09-01شيماء الكرشي103660

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996958319-09-08العكري يسرى103661

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961027272-09-11بركاش  إلهام103662

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961002336-09-17الهواري آمال103663

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996885823-09-25إلهام األصفر103664

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961013185-09-28كنداف حنان103665

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961000840-10-08القرش احالم103666



132/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996882251-10-21اليعكوبي سناء103667

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996976639-10-27لخواجة دنيا103668

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961065228-11-09الخرشاشي شيماء103669

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961003593-11-20فنكور يوسف103670

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19961037900-12-08لحالفي  زليخة103671

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1996924588-12-11بختي مريم103672

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971051998-01-22عيساوي  فاطمة الزهراء103673

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971029220-02-01كريم كنزة103674

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971014564-02-05الكريمي فاطمة103675

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997984658-02-12التوالي إكرام103676
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997965859-02-22خروبة  ابتسام103677

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971062817-02-28بوشكورت مصطفى103678

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997904938-04-02زروق صبرين103679

5الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997998368-04-13دحماني  هجر103680

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971026150-04-16حمادة  سارا103681

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971008183-04-19الزماحي إيمان103682

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997978837-04-25بنعياد وئام103683

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997934990-04-30زازور فاطمة الزهراء103684

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971010619-05-07زموري هاجر103685

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997959423-06-04الزايري مجيدة103686
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971010066-06-05منار العيوني103687

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997925326-06-20العصيوي ياسمين103688

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997938802-07-02جعدور شيماء103689

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971011195-07-09تهاري كريمة103690

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971004221-07-10الدقينة  أمين103691

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971005588-07-10العماني فاطمة103692

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997940399-07-12الوزاني شاهدي خديجة103693

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997921090-07-18حيبوش سفيان103694

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997892590-07-21بولحية  غزالن103695

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997867895-07-25مهدية  محمد أمين103696
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997965306-08-03العنيكري سناء103697

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971006750-08-08الزياني خديجة103698

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971023796-08-10التجاني شامة103699

6الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997926491-08-10الضاوي رقية103700

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971010301-08-12جربوع سكينة103701

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997967205-08-13اينسي منعم103702

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997925318-08-13الراشدي نور الدين103703

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997986842-08-20لهاللي ايمان103704

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997891282-08-21مجاهد المهدي103705

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997923079-08-24ريحان أميمة103706
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971001597-08-28خضاري سكينة103707

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997956996-09-02الحمادي سكينة103708

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997904917-09-04العسري نجاة103709

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971004219-09-13الودغيري عبدالصمد103710

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971003170-09-13اوساني حسناء103711

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997910744-10-01بوحسيدة منعم103712

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997895701-10-01الراضي وهيبة103713

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971017562-10-06الحمامي خديجة103714

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997976404-10-07موجان ايمان103715

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997939995-10-23هماد كوثر103716
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971005347-11-01الصحراوي رحمة103717

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997958797-11-04لحمر مريم103718

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997968662-11-06العامري سومية103719

7الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997945020-11-11عرود آنسة103720

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997942439-11-30فوناس  كريمة103721

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997907249-12-08الدراوي سكينة103722

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997951710-12-13زعراط أيوب103723

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971031711-12-15المودن عواطف103724

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19971002862-12-20الكلعي سارة103725

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1997950939-12-29حسينت اميمة103726
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998970265-01-05عليلو سهام103727

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998938839-01-07زريق سميحة103728

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998957253-01-15نوميش إلياس103729

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998929446-01-26الطميني إلهام103730

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998890204-01-31ايوب عبد الحاليم103731

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998994502-02-04حشاش فاطمة الزهراء103732

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998913967-02-09خواخي بدر103733

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998872755-02-12الشواي هاجر103734

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998989238-03-25بومجاهد زهيرة103735

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981013182-03-29طالبي ياسمينة103736
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998943772-03-30شنياط سعيدة103737

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981053648-04-04لصفر فاطمة103738

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998969264-04-15المسيح حسن103739

8الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981034469-05-01لعرج غزالن103740

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981008580-05-20كعبوش فاطمة103741

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998931972-05-20عزوزي يونس103742

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998909796-05-29حليم محمد أمين103743

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998902559-06-03مغريني  مريم103744

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998976307-06-05ميرة دنيا103745

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998938948-06-09بودور زينب103746
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998943209-06-10لزعر كوثر103747

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981000649-06-16احميداش أسماء103748

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998866947-06-20الطالبي رجاء103749

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998938685-07-01بوشنة فاطمة الزهراء103750

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998910985-07-01كدياتي أيوب103751

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998965813-07-07لعمش سكينة103752

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998884606-07-08بن عطية سعيدة103753

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981015346-07-17لعشاري إيمان103754

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981024806-07-18اليوبي هند103755

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998945590-07-23العساوي ندى103756
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998961651-08-05فرنوع إيمان103757

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998909956-08-07فخور عماد103758

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981028249-08-16العروصي مريم103759

9الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998990678-08-17كوان رجاء103760

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981015405-08-24سالسي أيوب103761

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998946205-08-28 سكينة عميرات103762

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998875191-08-28بن حميدو  أسية103763

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998906620-08-29لشخم سعاد103764

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981011039-09-06اعبوش دنيا103765

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998983710-09-09بوطوال اميمة103766
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981055796-09-09الشاهد محمد103767

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998970199-09-12لوديي نهيلة103768

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998872166-09-14أوشن فاطمة الزهراء103769

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998950634-09-30لهوير انور103770

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998908966-10-03بولعظام دنيا103771

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998975728-10-10النوالي محمد103772

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998884639-10-11كعوش يوسف103773

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998918256-10-12بوسليم إلهام103774

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998898615-10-13بقاش أمال103775

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998990038-10-18اجريدة حليمة103776
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998873241-10-20الزيت عمر103777

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981041826-10-29اقريشع سكينة103778

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998927258-10-30حاجي ايمان103779

10الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998876901-11-01الصبوح عتيقة103780

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998925734-11-02عبد المومني سفيان103781

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981043572-11-02القرش ابتسام103782

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998887164-11-15زروال صوفية103783

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981011821-11-17ادهمي محمد103784

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998933706-11-19بويرمان محمد103785

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998920145-11-20جدي مريم103786
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998927474-11-22شراط عباس103787

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998928341-11-26العبويي فاطمة الزهراء103788

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998998871-12-04البوخاري اسماء103789

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981041862-12-06لمساعد سكينة103790

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998917413-12-07قنيش ايمان103791

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981012805-12-07ملوكي صفاء103792

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998982700-12-11ازكرار ليلى103793

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1998994392-12-14المعلوي عبير103794

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19981061231-12-25ازكريتي هاجر103795

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991007203-01-01الموساوي فاطمة103796



145/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999907517-01-02ابن تاتو  أميمة103797

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999888504-01-03الخويلدي زينب103798

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991002834-01-06دراجي يسرى103799

11الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999928995-01-07شيبوب فاطمة الزهراء103800

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999913867-01-07الكدار غيثة103801

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991005861-01-10وشن سميرة103802

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999917573-01-11النخاصي لمياء103803

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999873608-01-13اليعكوبي  اسماء103804

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991002546-01-21الهواري اسماء103805

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999978025-01-23قدوش شادية103806
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999974382-01-26أدرشير شيماء103807

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999942678-01-26احميدان شيماء103808

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999994839-01-27البرقوقي منال103809

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999905557-02-01الحرشاوي ايمان103810

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999973298-02-02الفاللي  امين103811

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999899811-02-06ورغة ايمان103812

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999926041-02-10افرندي أسية103813

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999954941-02-12الهالوي مونية103814

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999995723-02-12الراشدي أميمة103815

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999985907-03-01نكالة نجية103816
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999883581-03-05الغفياني يوسف103817

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999969753-03-20لمنيعي فاطمة103818

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991018997-04-04الطاهري  لحسن103819

12الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991023754-04-10بوعياد مريم103820

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991048085-04-13فرنوشي رجاء103821

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999955098-04-14المهراد فاطمة الزهراء103822

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999945355-04-20الكتامي كريمة103823

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999947488-04-20بودشار كنزة103824

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999955337-04-25الزايخ مرية103825

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999900365-05-06شريط هدى103826
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999910020-05-06ابحيحي يسرى103827

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999923504-05-08بودور أميمة103828

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999887169-05-20بولحية لبنى103829

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999966523-05-22الحموش سهام103830

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991035014-05-29طبازة سكينة103831

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991004932-05-30الطاهري هاجر103832

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999961042-06-02الطاهري فاطمة الزهراء103833

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999938619-06-04صالح شيماء103834

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999972854-06-06العيساوي نزيهة103835

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999922890-06-11القسيور لبنى103836
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999967806-06-19سيبوح هجر103837

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999919039-06-21الزعراوي أيوب103838

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999924646-06-24المسيح عثمان103839

13الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999965993-06-25البورقادي عدنان103840

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999956810-06-26قرطيط سهام103841

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999931937-06-26المشيشي شيماء103842

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999927555-06-29لشخم أسماء103843

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999901621-07-03بيسي عبداالله103844

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991023869-07-03بوعبيد سارة103845

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991057283-07-04القاسمي العلوي عبدالعزيز103846
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999935895-07-07طيطح إكرام103847

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999885190-07-10الشباب سهيلة103848

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999955709-07-14البيوسفي خديجة103849

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999889087-07-19غداش شيماء103850

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999993850-07-23هاوا نجية103851

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999970607-07-24الوليدي فاطمة الزهراء103852

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999935749-07-25الفقير اكرام103853

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999997934-07-29الحسني هند103854

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999948872-07-30الطيبة كوثر103855

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991037834-07-31اكريد عمر103856
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991030065-08-01حدزين فاطمة103857

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999971429-08-01بخريص مروان103858

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999941741-08-02ايشر كريمة103859

14الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999986510-08-05فتخي ليلى103860

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999932405-08-05الباز اسماعيل103861

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999933206-08-08يحيا بالل103862

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999972480-08-08الديان كريمة103863

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999972317-08-10السمري شيماء103864

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999974085-08-13بهناس أنس103865

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999969015-08-14انهيري أسية103866
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999946768-08-17رشمون فاطمة103867

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991002881-08-19الكزاري صفاء103868

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999937289-08-22بحزامة كوتر103869

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991037263-08-23امزيان نورة103870

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991034578-08-23الحراق نهيلة103871

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999925665-08-25الخضري محمد103872

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991005671-08-29موهو حياة103873

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999965686-09-11طبازة سكينة103874

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999929976-09-12ابن الكبير  أنس103875

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999922720-09-12وحود مريم103876
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991046081-09-13تجاري مريم103877

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999914292-09-17الكنبور محمد103878

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999982724-09-20أعراب سميرة103879

15الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999901340-09-20مطيع  إيمان103880

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999929825-09-28الهالوي اميمة103881

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991015365-10-02طبيزة ليلى103882

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991007596-10-07غلوط فاطمة الزهراء103883

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991006707-10-11لكعز فرح103884

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999921195-10-20بكري ياسين103885

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999934752-10-20جطيوي حمزة103886
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999886866-10-22مزوز صابرين103887

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999928155-10-24اخموش سلوى103888

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991015498-10-28أمقران فاطمة الزهراء103889

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999889869-10-31زخزوخ حمزة103890

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999974509-10-31العمراني  كنزة103891

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999994362-10-31خابوز زكية103892

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999941202-11-04العياشي  يسرى103893

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991047889-11-05مقران فاطمة الزهراء103894

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999876235-11-10مصباح فاطمة الزهرة103895

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999908559-11-14لعرج اميمة103896
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991040283-11-14حماض فاطمة الزهراء103897

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999916500-11-17زاهي زهور103898

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991041428-11-18راي مليكة103899

16الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999961289-11-22بوشناف سهام103900

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999925281-11-28اقلعي نهاد103901

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999971635-11-30الشرابي فاتن103902

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999952914-12-01كعبوش سومية103903

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991064058-12-02الشافعي كوثر103904

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999983683-12-03ازكرار زينب103905

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991024757-12-12الطنفوحي حليمة103906
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991030974-12-14زعبول فاطنة103907

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999934954-12-14محمدين شادية103908

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999928394-12-20بودياب فاطمة103909

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999873655-12-20اكيري شادية103910

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999934146-12-26زريوح  نسرين103911

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999943542-12-26كرواد أسامة103912

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج1999927556-12-27الشهبي  هند103913

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991025466-12-27قرية يسرى103914

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991005037-12-29لشعال فاطمة الزهراء103915

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج19991013904-12-31العيادي  مروان103916
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000910529-01-01كوشو غزالن103917

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000933079-01-01بلحاج فاطمة الزهراء103918

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000900245-01-01لمريبح لطيفة103919

17الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000932875-01-01العمراوي سليمة103920

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000908148-01-02حويط محمد103921

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000968152-01-04ادريسي فاطمة الزهراء103922

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000976732-01-04حجيج  حمزة103923

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000977457-01-10العلوط زهية103924

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000940500-01-17الفياللي لبيض  محمد103925

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001022071-01-18الهاشمي زكرياء103926
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000975370-01-20دقيش فاتن103927

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000909513-01-24بنان سكينة103928

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000934083-01-25المزروف كوثر103929

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000933496-01-30لمطيري شيماء103930

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000954877-01-30الزيباوي رشيدة103931

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001051820-02-04البخوش إكرام103932

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000925399-02-05بلعتيق يسرى103933

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000992477-02-05العوادي فاطمة الزهراء103934

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001008902-02-10بوعاز أيوب103935

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000933405-02-11بنموسى حليمة103936



159/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001021169-02-14بومهراز رجاء103937

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000949479-02-14إعساتن سكينة103938

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000954731-02-17الهنوبي  كوثر103939

18الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000981026-02-23عمارة فاطمة103940

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000942684-03-03دادسي حفصة103941

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000940967-03-09اطويبي مريم103942

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000986625-03-12العالم شيماء103943

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000920167-03-18بن الطيب  إكرام103944

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000909488-03-21لحرش عبد الواحد103945

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000919920-03-29بوطهر سلوى103946



160/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000896341-04-01الوزاني أنس103947

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000939658-04-02البهالي  فوزية103948

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000947428-04-02حقون مريم103949

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000885208-04-02المرزوقي نصيرة103950

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000898794-04-06المكلف هجر103951

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000983876-04-08بردعي محمد103952

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000968391-04-13انفتاح أمينة103953

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000970617-04-16رضا بوعمالت103954

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000879554-04-24الصليح اكرام103955

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001038919-04-24العالم شيماء103956



161/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000917731-05-01الكوراري كريمة103957

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000997042-05-02عقى شيماء103958

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001011863-05-03بودرة اميمة103959

19الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000988190-05-03بنعبو صليحة103960

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001061499-05-07اللحق حكيمة103961

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000907904-05-16الغرباوي ياسين103962

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000927217-05-20البارودي نزهة103963

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001052300-05-23فاطمة الزهراء لقرع103964

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000917432-05-24المغاري فراح103965

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000912509-05-27البكوري فاطمة الزهراء103966



162/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000979914-05-27المحمدي  سفيان103967

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001003954-05-28لعبيد فاطمة الزهراء103968

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000935265-05-31كسابي محمد103969

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001021126-05-31الجامعي نسرين103970

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000938749-06-04اكريرش يوسرى103971

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000892628-06-07السوسي هدى103972

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000908145-06-07العلوش حمزة103973

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000966569-06-11بناني  خديجة103974

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001034783-06-17برعود خديجة103975

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000949919-06-20الغريب مريم103976



163/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000937204-06-20الحمداوي صفاء103977

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000918562-06-25لكحل رجاء103978

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000945139-06-29قبو مريم103979

20الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001053267-07-01البراكة سلمى103980

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000928880-07-07الناجح نوار103981

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000992207-07-18دراجو ماجدة103982

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001003101-07-18جناب نهيلة103983

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001028270-07-28الصيوري فاطمة الزهراء103984

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000907440-07-28الصادق أميمة103985

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001060336-07-29ديس سهام103986
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001025668-07-30الذهني إيمان103987

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000968481-08-01عبوش كوثر103988

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000945647-08-06مسغتي يسرى103989

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000933336-08-06الخياري خولة103990

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000953795-08-08المجاطي عبلة103991

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000948396-08-11الصنهاجي شامة103992

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000936034-08-11حلحول ابتسام103993

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000908648-08-13دحوح اليعقوبي ابراهيم103994

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000908494-08-15بلشقر  نبيل103995

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000879278-08-15الصغيوري مرية103996
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000980948-08-16مقران  خديجة103997

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000890893-08-17الهواري حياة103998

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000974615-08-17الهيمور احالم103999

21الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000996524-08-20العياشي فاطمة الزهراء104000

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000970177-08-21العزوزي اكرام104001

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001027525-08-22ابو الغازي محمد104002

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001036302-09-01اللوزي نصيرة104003

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000984758-09-05العالوي سكينة104004

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001011838-09-07طريبق سعيدة104005

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000921595-09-07المسوسي صفاء104006
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000901677-09-14مزيان بسمة104007

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000973260-09-18الحرار تورية104008

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000986086-09-20كنوني فائزة104009

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000906396-09-27أبطوي  أنس104010

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000935651-09-28األزرق  منال104011

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000933808-09-30بولحية فاطمة104012

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000963342-10-11لكحل نهيلة104013

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000985497-10-14ازحيش ابراهيم104014

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000922718-10-19زوكوغ  شيماء104015

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000994563-10-22بنيعش نصيرة104016
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001040352-10-27اعراب سارة104017

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000930350-11-03البلعيزي سهيلة104018

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000882076-11-10جليبن وفاء104019

22الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001011088-11-10بيبط رجاء104020

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000958896-11-20المعالوي سكينة104021

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000969233-11-24قرطيط انصاف104022

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001022985-11-27الوردي ياسين104023

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000949105-11-29الخضاري عثمان104024

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000908558-11-30المسغاتي فوزية104025

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000986476-12-06األعمش  عزيزة104026
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000977247-12-11ابريبر جهان104027

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000946626-12-11لحالفي  شيماء104028

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000905924-12-19قاضة  نهيلة104029

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000879611-12-20حموش عبدالوهاب104030

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001029919-12-20بجديخ عادل104031

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001008938-12-21العروسي أحالم104032

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000952408-12-24الراشدية اسماء104033

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000998015-12-29المرضي نهيلة104034

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2000971409-12-29فرعون سكينة104035

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20001053089-12-30الصياد صفاء104036
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011041246-01-01الماللي هاجر104037

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001927975-01-02خرخش  محمد104038

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011052406-01-03قشاح رضى104039

23الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011061574-01-05الشتيوي وصال104040

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001950466-01-06فلوس فاطمة الزهراء104041

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001935666-01-08بشي إيمان104042

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011057385-01-08صالحي أمال104043

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001963631-01-09التكفاوي كوثر104044

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001951687-01-09لمجيدي أيوب104045

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001920516-01-10جدي حسنة104046
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001920667-01-10جدي حسنية104047

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001936511-01-11المزابري لميسة104048

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001943041-01-14المرابط ابتسام104049

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001949268-01-14الكيري  أشرف104050

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001889277-01-15أخليج خديجة104051

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001956421-01-18مدوش فرح104052

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011025224-01-28إزمار حمزة104053

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011015492-01-31الغندور محمد104054

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001883518-02-01الفاضل هجر104055

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001869523-02-03كرواد لبنى104056
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001926599-02-04الرخى هناء104057

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001882559-02-12العيساوي إلهام104058

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001930716-02-16عليلو أسامة104059

24الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001933174-02-18اشطاطي محمد104060

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001893361-02-20السويطي ابتسام104061

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001925067-03-01حريش  هيام104062

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011049154-03-04التامدي زكية104063

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001910053-03-06لشهب وئام104064

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011005702-03-06الهواري يسرى104065

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001966201-03-07بوزمور يامنة104066
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001910837-03-12التريشح أميمة104067

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001960294-03-17العدي هجر104068

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011020285-03-21القلعي يسرى104069

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001945392-04-05البوجادي سميرة104070

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001948530-04-09هكاشة ليلى104071

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001951410-05-03الشلح نادية104072

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001978743-05-15بنمحمد طه104073

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011046444-05-15زهير وجدان104074

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001996311-05-16التيش سهيلة104075

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001990396-05-16المحجوبي دنيا104076
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001983507-05-16التيش نهيلة104077

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001979546-05-24لفيغ شيماء104078

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001979565-05-24كرمة يسرى104079

25الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001936116-05-28الكلعي إيمان104080

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001972681-05-31العنصري بوشرى104081

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001915779-06-02زريوحي إيمان104082

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001937618-06-22نجي خولة104083

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001933770-06-24بولحية فدوى104084

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001975528-06-25بنوراد جمال104085

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001998310-07-03الوكيلي  إيمان104086



174/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011002485-07-05عبيد  خديجة104087

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001874830-07-14دهشور ادريس104088

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001957630-07-16الماللي سكينة104089

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001957261-07-19بن الطاهر كوثر104090

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001926692-07-22محموحي شيماء104091

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011006246-07-25المكي حمزة104092

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001956884-07-27بنملوك ايمان104093

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001978397-07-29دندوني هشام104094

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001982967-08-03كري مريم104095

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001981468-08-26بوطباقي نهيلة104096
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001908159-09-10بلقاضي كوثر104097

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001955611-09-12زالميط  ريهان104098

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011021470-09-14منيوي سلمى104099

26الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001939764-09-16صبيبح فاطمة الزهراء104100

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001980391-09-17الهصاك أميمة104101

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001874826-09-20بن تراس مالك104102

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011041211-09-20دودوح مريم104103

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001941717-09-30فاكر ليلى104104

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001967930-10-07لميموني اميمة104105

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001936620-10-09اقشار رجاء104106
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001911264-10-17يشيوي صفاء104107

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011013230-11-04اشتيوي معاد104108

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001969240-11-04لهاللي دعاء104109

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001928211-11-08زاوي صفية104110

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011051320-11-09الخواجة سلمى104111

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001946301-11-18مالك  ضحى104112

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001941396-11-19لشهب حسناء104113

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001941777-11-19لشهب حسنة104114

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001971660-11-22غبور فاطمة الزهراء104115

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001931250-12-01اليماني جهان104116
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001943651-12-01بوهدة سلمى104117

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001906189-12-10زويتنة فاطمة الزهراء104118

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011010713-12-12المندولي إيمان104119

27الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001966362-12-19بلحاج أسماء104120

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001992181-12-21العبيد سناء104121

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001971903-12-21الهواري هند104122

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20011002099-12-27غانم نبيلة104123

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2001897375-12-30الدويري مريم104124

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2002912992-01-01أزحاف صوفية104125

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2002993418-01-02بوراس اميمة104126



178/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20021049559-01-14ابريغت فاطمة الزهراء104127

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20021034269-01-18لكحل شيماء104128

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2002932793-01-25بوشنة حياة104129

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2002902110-02-02افرندي جهاد104130

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20021049419-02-09بوكرن نصيرة104131

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج20021020827-02-13الزاهر شيماء104132

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2002900418-02-17بويديدة هبة104133

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2002976132-02-18لعليلي رجاء104134

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2002940107-03-07بوعاللة سناء104135

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2002899211-03-18عشعش حفيظة104136
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2002980265-03-24العلمي عدنان104137

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2002961603-04-02عطاف لبنى104138

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2002867065-06-20زازولي وئام104139

28الثانوية التأهيلية ابن الياسمينإقليم: تازةمزدوج2002948059-06-29اموينة وداد104140

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1993872552-05-25علوان عبد المالك104141

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1993944907-07-07مشهور إسماعيل104142

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1993922780-07-29الزاهر أحمد104143

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1993960979-09-14السموني سعيدة104144

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1993931091-10-15الناصري شيماء104145

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19931026290-11-19العطاري أنس104146
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1994976788-01-04العطار صفاء104147

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19941003983-01-05الشيكر كوثر104148

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19941050927-01-05حمادي  فاطمة الزهراء104149

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1994962918-01-08ايت لجيد  فاطمة104150

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1994893606-02-11المشمور سهام104151

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1994947705-05-03ظريف اكرام104152

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1994958518-05-21حاجي كريم104153

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1994921456-08-17الوردي أسماء104154

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1994974030-10-09نجمي هند104155

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19941050363-10-26اغوتان فاطمة الزهراء104156
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1994901214-11-13عمراوي عبداالله104157

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1994952509-11-23الجوادي فاطمة104158

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995942366-01-08سرحان فاطمة الزهراء104159

1الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995996840-01-13كاو لمياء104160

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995889119-02-25طواش سكينة104161

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995917722-04-02العسري نجوى104162

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995914146-05-25مليم محمد104163

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995955706-06-23دراجي إسماعيل104164

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995936278-07-22كعواس  عبده104165

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995971419-07-30بلعامري لمياء104166
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995909097-08-02التبر حسناء104167

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995950644-08-26متوسط يوسف104168

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995995952-09-01الناطقي فاطمة الزهراء104169

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995946993-09-12اشهبون سكينة104170

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995909727-09-18المزكلدي بشرى104171

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995969657-09-22بشنتي يسرى104172

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995936263-10-10المصلوحي سكينة104173

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995920581-11-05اليدوني زينب104174

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995934593-11-14كوكب عبدالحي104175

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1995889412-11-15بودكارة أميمة104176
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19951063262-12-20افقير صفاء104177

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996868523-01-01تناح سارة104178

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996922078-01-12بوشعالة خولة104179

2الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996947037-01-18الشواي وليد104180

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19961031089-01-20سرحان وداد104181

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996919696-02-01ابن الشيخ خديجة104182

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996949996-02-20الغالي فاطمة الزهراء104183

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996872053-02-20البريهي أميمة104184

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996926698-02-25الزاهر إلهام104185

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19961018019-05-09المعاون يسرى104186
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996989331-05-09اعيوني  اسماء104187

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996891423-05-15نوري سمية104188

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19961033359-05-17قايدي جهان104189

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996920240-05-23الحياني كنزة104190

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19961067700-06-27الحيرشي سوسان104191

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996960195-07-10العمراني بشرى104192

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996970256-07-10ناجي حسناء104193

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19961025565-07-11الناجم  وئام104194

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996930839-07-28مشكور حليمة104195

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996907552-08-18السياحي  ياسمين104196
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19961068525-08-19صادق سارة104197

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996928680-09-01زريوح مجيدة104198

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996960117-09-11بوبردان هدى104199

3الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19961045468-09-15غربال يوسف104200

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996977179-10-05طاطة محمد104201

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996881950-10-15استيتو مغنية104202

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996990998-10-15العالم حنان104203

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996979023-10-29أغشوي زكية104204

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996897178-11-06ونجلي متبوت مريم104205

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996958003-11-19الزماحي لبنى104206



186/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996986431-11-20المصباحي شادية104207

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996875130-11-23فالح سعاد104208

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996964269-11-26قشاش عثمان104209

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996908676-11-28العثماني فاطمة104210

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19961024897-12-01عرفاوي صفاء104211

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996878163-12-04علمي مؤذني الهام104212

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996964921-12-09الدقاق فايزة104213

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996953192-12-11شراك محمد104214

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1996993170-12-30الجناحي محمد104215

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997920939-01-01مجوط فاطمة الزهراء104216
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997899318-01-20الحياني احسان104217

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997906142-01-28الكبيطي اإلدريسي يسرى104218

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19971062136-02-01مقران عبد الحق104219

4الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997990533-02-26الشكراني مريم104220

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997902011-03-02الحضراتي محمد104221

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997941922-03-12اجبالة شيماء104222

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997973030-03-23لكحل زينب104223

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997960887-03-27الخطاري شيماء104224

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997879617-04-01لطيفي معاد104225

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997882403-04-09الرحالي محمد104226
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19971029573-04-10لمغاري ايوب104227

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997940540-04-18بخوش كوثر104228

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997991560-04-18ادهورة مريم104229

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997876536-04-28اليعقوبي رضوان104230

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19971015446-04-30زراد دعاء104231

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997979796-05-07البغدادي سمية104232

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997951274-06-09مزيغ عواطف104233

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997944137-06-23اإلدريسي سارة104234

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997879874-06-29الطوخ هجر104235

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997910867-07-03كاهيم  اسماء104236
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997891081-07-04البورقادي زينب104237

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997908482-07-14لوزاري مريم104238

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997960138-07-16الطيبي  يسرى104239

5الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19971024578-07-27محان نادية104240

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997944584-08-08المرابط فراح104241

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997942314-08-08العماري ابتسام104242

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997973394-08-12غالن فاطمة104243

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997965903-08-12المسعودي فدوى104244

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997990816-08-17لعرج فاطمة الزهراء104245

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997934777-08-18كوكزة كوثر104246
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997895493-08-21بنشيخ تورية104247

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19971063590-08-23الحداد مريم104248

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19971048185-08-28نجاري اميمة104249

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997940319-09-01هجهوجي مريم104250

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19971031403-09-06نسعلي هيام104251

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997881114-09-08السهلي  حفصة104252

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997976944-09-11مسعودي فاطمة الزهراء104253

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19971019834-09-22لعرج نسيمة104254

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997936636-09-24الشرادي محمد104255

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997900026-10-02منتصر هجر104256



191/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19971004253-10-13فتني اكرام104257

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997889997-10-27خوالني علية104258

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997884984-11-07الروضي مريم104259

6الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997913507-11-07دحة منير104260

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997907796-11-12اغليل نبيل104261

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997871257-11-16العيساوي منتصر104262

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19971059621-12-11الدرة ايمان104263

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997903640-12-14الفريدي رجاء104264

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997918831-12-20ايماني نجوى104265

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19971035971-12-21الطرش سفيان104266
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1997922802-12-23العمارتي مريم104267

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19971030833-12-25الوشاني كمال104268

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981007465-01-06الربعي علية104269

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998977841-01-18ابوديار امال104270

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998908456-02-11الياداري أسماء104271

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998987800-02-12ميلودي خديجة104272

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998986207-03-01بوحو ابراهيم104273

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998893124-03-19جادب مهدي104274

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981014328-03-23غريز احميدة104275

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998896888-03-24السهيلي زينب104276
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998907892-04-01الوكيلي عمر104277

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998981852-04-01لقرع رفيقة104278

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998942511-04-04مرزوق  نهاد104279

7الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998912696-04-15اولبا فاطمة الزهراء104280

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998965477-04-25الحاجي نصيرة104281

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981027470-05-01الهجري أميمة104282

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998933677-05-11مرواني وسيمة104283

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998896344-06-02مداد سهى104284

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981062614-06-02الطالبي فاطمة الزهراء104285

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998869396-06-04األزعر أنس104286
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981003394-06-09العمراني البوحاجي نبيلة104287

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998900433-06-13الرزوقي فاطمة الزهراء104288

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981024572-06-14بلحسن ياسين104289

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998910415-06-25الكبدة رشيد104290

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998943800-06-27الجوهري  سناء104291

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981038098-07-10زانبو حنان104292

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998906101-07-11الهرسال شيماء104293

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981018258-07-13بيدرو امينة104294

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998988476-07-22الربان أسامة104295

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998973141-07-25برواين سفيان104296
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981053260-07-27حمدون سهيلة104297

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998918352-07-28بوكرن محسن104298

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981050010-08-07سيودي عبدالباقي104299

8الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998934661-08-09الغديوي صليحة104300

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998909714-08-10الفاضل منعم104301

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981035862-08-10جابر سهام104302

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998867352-08-11خوية شيماء104303

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998867445-08-20أبريجي خليل104304

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981036121-08-26الوافي  محمد104305

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998904081-08-31الحمدي هدى104306
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981048374-09-01بلقايد يسرى104307

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981025116-09-02الخاضر عواطف104308

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998903941-09-03الشلي  وفاء104309

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998927323-09-05حماني سمية104310

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981020070-09-06المزياتي فاطمة الزهراء104311

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998887002-09-08جليد نصر104312

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998980455-09-11زنيبلة نجوى104313

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981028704-09-18حالمي  فاطمة الزهراء104314

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998960292-09-21كربوب سلمى104315

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998940859-09-23الكاعي  أسماء104316
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998952856-09-23ناجي شيماء104317

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998875766-09-28الصمطي فاطمة الزهراء104318

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998886485-10-05الهواري  نهيلة104319

9الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981019202-10-09سالسي  أيوب104320

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998949262-10-16المجطوطي فاطمة الزهراء104321

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981043492-11-09نشيط فاطمة الزهراء104322

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981019731-11-13ملوس علي104323

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998967273-11-17مطيع  أميمة104324

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998988880-11-26الشرع صفاء104325

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981053943-12-05كرشاح أيوب104326



198/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998895251-12-06وبجة لمياء104327

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1998939005-12-22المبرور فيروز104328

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19981006013-12-31الحريكش كريم104329

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991011856-01-01المكاوي لطيفة104330

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991018369-01-05سطاوط أحالم104331

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999953801-01-06مكوار ياسين104332

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999872507-01-06بكوري مريم104333

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999982945-01-07حيدة  غزالن104334

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991043525-01-09القشقاشي إيمان104335

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999895152-01-15سخسوخ حفيظة104336



199/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999901890-01-18الزاير نزهة104337

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999949584-01-27العموري بوبكر104338

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991003285-01-30المرغادي نبيلة104339

10الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999940690-02-05غليمي فاطمة104340

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999960898-02-06حديفي نعيمة104341

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999984298-02-11المجدوب  شيماء104342

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991048301-02-15زعبول محمد104343

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999917131-02-21بنديعلي  بثينة104344

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999940459-02-26الحجري  محمد104345

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991024103-02-27برطالي عبدالهادي104346



200/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999929167-03-01صكصاك محمد104347

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999984203-03-24بنعبو  عبد القادر104348

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999969375-03-26البرينصي محمد104349

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999987234-04-06السالمي سليمة104350

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999872181-04-16حميدي هناء104351

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999956677-04-19حصاد فاطمة الزهراء104352

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991013172-04-24أحكوش إحسان104353

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999983302-04-30بن زكو مريم104354

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999919972-05-05البدري أيوب104355

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999911839-05-13خونة إكرام104356



201/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999914962-05-28الوردي زينب104357

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999945961-05-28بن يخلف سهام104358

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991011517-05-30علقمة نوال104359

11الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999915155-06-01لمرابط  يسرى104360

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999981997-06-03الوالي سكينة104361

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999894428-06-06الصديقي فاطمة104362

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999896565-06-11التمصوري ياسين104363

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999914158-06-11الغزراني خولة104364

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999963452-06-23رواسي عبير104365

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991035210-06-26المفكر  إيمان104366



202/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999912525-07-01العرباوي زينب104367

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999922221-07-03بنموح زينب104368

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999904159-07-04بوكتاتي بشرى104369

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999897618-07-07بوصفيحة صفاء104370

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999898193-07-14الورضي زينب104371

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999923277-07-15الكريمي أيوب104372

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999955066-07-18نجيم فاطمة104373

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991039497-07-23الشوني  عبدالحفيظ104374

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999914988-07-24الهاني نوفيسة104375

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999949539-07-24الجمغيلي فرح104376



203/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999986648-07-24شعشاع حنان104377

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991054146-07-26زريوح نورة104378

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999898047-07-29امقران فاطمة104379

12الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999972830-07-30يسين سكينة104380

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999956327-08-04دردوري اميمة104381

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999909112-08-05الخرشاشي زهيرة104382

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999889229-08-08الزريولي ايمان104383

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999952695-08-10اوزين حجيبة104384

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991007587-08-11المرزوقي عبد الكريم104385

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991015817-08-13العلوي الصوصي فاطمة الزهراء104386



204/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999998517-08-20حجوجي سعاد104387

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999926912-08-25قريعة رفيق104388

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999985876-09-01دراجو  شيماء104389

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991054948-09-04معينو شيماء104390

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999873485-09-06خلفي هدى104391

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999948569-09-08التقيفي حمزة104392

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999979412-09-08الحسناوي ضياء الدين104393

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991034796-09-10المزاندي وفاء104394

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999872161-09-11العماري أحالم104395

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999993342-09-16لغريب اسماء104396



205/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999959918-09-16العزاوي كوتر104397

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991055652-09-17هيمورة صوفيا104398

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999870184-09-22راضي زينب104399

13الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999910111-09-23العريف أنس104400

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999982196-09-27العربي أمال104401

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999895327-10-05احميداني احمد104402

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999997513-10-06الحليمي نهيلة104403

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999975216-10-07الريفي وفاء104404

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999884493-10-07حميش اميمة104405

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999969710-10-12ابطوي محجوبة104406
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999970327-10-16عفير سهيلة104407

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999922931-10-24امهاوش فائزة104408

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999927827-10-27لحميدي ابتسام104409

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999891842-10-27عاكف  حفصة104410

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999965636-10-27خراطة هاجر104411

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991041550-11-06العمراني سلمى104412

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999974287-11-06عومري محمد سفيان104413

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999973911-11-08راضي فاطمة الزهراء104414

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999931038-11-08العرجي بديعة104415

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999906018-11-09بوشيخي إلهام104416
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999943848-11-10بهلول فاطمة104417

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999869060-11-11الديب سمية104418

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999903163-11-12الوردي فاطمة الزهراء104419

14الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991033886-11-14الخزراني شفاء104420

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999934598-11-16العرفاوي  زينب104421

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991036755-11-20المسياح  دنيا104422

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999921276-11-27المعوني عمر104423

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999986022-11-28النظير صفاء104424

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999920553-11-29نرجس أحالم104425

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999912471-11-30النجاري سكينة104426
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999958164-12-01البرودي فاطمة الزهراء104427

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999983206-12-03الذهبي فاطمة104428

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999953744-12-08بن خالي  فاطمة الزهراء104429

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج19991019615-12-13القاسمي بالل104430

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999951021-12-15سماك هناء104431

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999965809-12-24االدريسي البوزيدي يوسف104432

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999980164-12-25متوفق اميمة104433

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج1999982183-12-28ادريسي اكرام104434

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001006064-01-01خنوسي علوي زينب104435

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000968155-01-01لمعلم سعاد104436
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000973782-01-02العمارتي سعيدة104437

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001047019-01-04القندوسي  أمينة104438

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000977962-01-05ساسيوي  فاطمة الزهراء104439

15الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000957948-01-11لعوينة نجاة104440

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001031571-01-15مريزق هدى104441

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000931683-01-16الشبابي توفيق104442

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000970431-01-16دويب كوثر104443

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001016501-01-17الغماري أنس104444

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000968574-01-19الزرهوني صباح104445

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001034388-01-19الشارف أسامة104446
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000941801-01-24هجهوجي فاتن104447

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000922585-01-28الغيام فتيحة104448

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000881628-01-29القسيل وردية104449

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000892568-01-31ارطيل سكينة104450

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001005731-02-03الدوزي يونس104451

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000917644-02-08السليماني خولة104452

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000884382-02-09اجرى منى104453

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000960478-02-14لهاللي دينة104454

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000872748-02-18العكشيوي محمد104455

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001029835-02-20بنحدا إيمان104456
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000881338-02-22نوار غزالن104457

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000927371-02-22حداش حميد104458

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000873969-02-27العثماني مديحة104459

16الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000957423-02-27حدودة أميمة104460

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000994320-03-01القلوب نجيم104461

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001019730-03-06بنخدة خالد104462

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000893434-03-13شاوش امينة104463

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000938942-03-18لزعر كوثر104464

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001028565-03-25الحمادي  رجاء104465

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000946436-03-27منصح هند104466
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000903308-03-28العيساوي سفيان104467

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000941623-04-03المير أمال104468

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000951099-04-03الحسني غزالن104469

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001002353-04-07غيتي هاجر104470

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000957921-04-08المكوار وداد104471

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001005883-04-09كوري مريم104472

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000938819-04-28قناب فوزية104473

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001017098-05-05أبوزيد هدى104474

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000961394-05-07السالمي ياسمينة104475

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001019397-05-07المرضي فاطمة الزهراء104476
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000897720-05-30اغدوز يونس104477

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000959392-06-01بوعنان لبنى104478

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000968288-06-03أوحساين أيمن104479

17الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000977481-06-04البرغوتي جمال104480

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001002219-06-14ماحي فاتحة104481

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001027706-06-16الشاهدي وداد104482

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000918679-06-18العامري خالد104483

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000994065-06-20الهرنوف ايمان104484

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001029721-06-25الخضري نهيلة104485

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000965781-06-27السامري هجر104486
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001047332-07-01الصغير إحسان104487

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000946903-07-01البوكيلي حسنية104488

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001001925-07-01الويزي خديجة104489

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001042086-07-02الغول سلوى104490

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000971314-07-04لغريفي كوثر104491

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000873960-07-04الوزاني امال104492

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000922861-07-10حميد حنان104493

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000931197-07-16برابح لبنى104494

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001047149-07-17خلدي عبد الكريم104495

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001018660-07-19زناتي شيماء104496
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000885230-07-22البوهالي فتيحة104497

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000977639-07-24حوسني ابتسام104498

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000956754-07-24حميدة مريم104499

18الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000906985-07-25كنطوشي فاطمة104500

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001016259-08-05القلعي حنان104501

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001020006-08-07المرابط يوسرى104502

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000935913-08-10الورديني فاطمة الزهراء104503

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000868870-08-12بوقريص شيماء104504

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000998178-08-13الصنهاجي إيمان104505

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000968232-08-15المالحي الباتول104506
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000956234-08-15اكويرس رحاب104507

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000908345-08-24يونس إحسان104508

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000895211-08-24الطالبي نورة104509

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000884678-08-25زوبير غزالن104510

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000875034-08-28العلوي حبيبة104511

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000937624-09-01اقويبع عبد الباسط104512

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001005388-09-01الخالدي مريم104513

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000956364-09-08بوزيان ابتسام104514

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000948049-09-10الحجامي عماد104515

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000886648-09-12األزمي اإلدريسي أميمة104516
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000966594-09-14لطفي صفاء104517

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000968262-09-14شكور إكرام104518

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000986423-09-15الفاضل فاطمة الزهراء104519

19الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000953167-09-16الشرقي سكينة104520

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000947331-09-17ديان ابتسام104521

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001013464-09-20بونزول زينب104522

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000916249-09-26الزايري ياسين104523

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001043030-09-27هشمي زكرياء104524

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000905836-10-06الفرخي كوتر104525

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000977285-10-11المجيد  فاطمة104526



218/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001055747-10-16بولفيعة سهام104527

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000943074-10-16الحامدي نسرين104528

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000895564-10-21البرودي هجر104529

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000948689-10-23اكرسيف فاطمة104530

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001035729-10-24الدقيش فاطمة الزهراء104531

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000910833-10-27حميوي سلوى104532

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000928646-10-27التومي حسنة104533

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001059772-10-27أنوار نسيم104534

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000953879-11-04البستري سكينة104535

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000940682-11-10ابن الكريني مريم104536
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000880745-11-12الحواصلي فاطمه الزهراء104537

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000933347-11-15بحباح سميرة104538

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000953608-11-18المريزق صباح104539

20الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20001011897-11-20المرضي فاطمة الزهراء104540

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000939707-12-03البوعبدالوي سعيدة104541

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000936851-12-06الزرداوي عمر104542

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000920113-12-07الكاري إبراهيم104543

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000905298-12-10الخياري فرح104544

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000904540-12-18الساهل كوثر104545

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000982618-12-18الربيعي كوثر104546
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000990916-12-23الكنوني محمد104547

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2000984336-12-28زهير  نهيلة104548

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001975083-01-01مقور حورية104549

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001929109-01-01مخلص نوار104550

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011026461-01-01السبطي  ياسين104551

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001884864-01-01التاونة فاطمة104552

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011008620-01-05حموش فاطمة104553

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001947408-01-12اليعكوبي  حفصة104554

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001910054-01-12سيدي يوسف سعاد104555

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001926778-01-14كويوز سعاد104556
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001871474-01-20زواري يسرى104557

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001907956-01-24الحايكي نصيرة104558

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001971147-02-01ازروال سميرة104559

21الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001911042-02-10شنخار سكينة104560

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011048749-02-11الكيل امينة104561

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001927432-02-15لهميص ضحى104562

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011034790-02-17الفتحية  حفصة104563

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011061051-02-21بزون هاجر104564

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001876730-02-24القتيبي بدر الدين104565

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001900411-03-01الملوكي سلمى104566
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001887916-03-11الريسي سعد104567

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001913375-03-13الزنطار  منال104568

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011001035-03-16الدحماني صالح الدين104569

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011009616-03-26المير مونية104570

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001878152-04-15أديب زينب104571

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011019445-04-16العمراني محمد104572

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011006773-05-16منصور ايمان104573

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001923969-05-30المجاطي كوثر104574

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011038818-06-02المبروكي اية104575

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001970616-06-05سيدونا اسية104576
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001883057-06-05الطيبة كريمة104577

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011035243-06-16الغزواني  فاطمة الزهراء104578

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011052965-06-17الديب زكية104579

22الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001933903-06-26لشهب مريم104580

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001943450-07-05جناتي ادريسي كوثر104581

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011048684-07-05لزيين فاطمة104582

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001908998-07-25لمزاح نهال104583

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001939967-07-26السرغيني لمياء104584

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001968536-07-28العلمي طرباق يسرى104585

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001932097-07-28الجزولي هاجر104586
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001981167-07-28البخريسي لبنى104587

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001882225-08-04حياني دهيبي فاطمة الزهراء104588

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001999536-08-12المراحي فضيلة104589

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001924553-08-15البورقادي السوسي أميمة104590

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001979291-08-23اسويس عبدالرزاق104591

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001967055-08-25شكراد سلمى104592

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001940779-09-01بوعنان هند104593

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001921252-09-01الجوهري خديجة104594

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001910949-09-10سليم مريم104595

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011007874-09-10الثلثي سلمى104596
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001900641-09-11األكحل أسماء104597

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011027290-09-21شراط اشرف104598

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001946062-09-26الزغديدي  مريم104599

23الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001966865-09-28عنبر شيماء104600

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001894400-10-03بتشكوشت سكينة104601

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001935426-10-18الزرهوني وئام104602

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001973736-10-19العمال  بسمة104603

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001903658-11-09قرموها ندى104604

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001946215-11-21الروصي  نجالء104605

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20011001118-12-05قجوط سليمة104606
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001985967-12-06الود كوثر104607

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2001920842-12-14الشكدالي إكرام104608

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2002952962-01-06امغيوش حفصة104609

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2002931813-01-07الناجي فاطمة الزهراء104610

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2002943695-01-20سنوسي رباب104611

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20021049674-01-22غيوت رشيد104612

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20021042006-02-08بوزلماط لطيفة104613

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2002965912-02-12السباعي يسرى104614

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2002958638-02-25المرصاني  محمد امين104615

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2002956746-03-01شعالل جمعة104616
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج20021042742-03-10المرابط زينب104617

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2002927760-03-17حميدة نجوى104618

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2002894253-03-20لعبيس  لينة104619

24الثانوية التأهيلية علي بن بريإقليم: تازةمزدوج2002927755-08-16أحالمين خديجة104620

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19931063914-01-03الصفواني شيماء104621

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19931044760-01-17اجواع غفران104622

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19931010805-01-22الدرقاوي خولة104623

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1993965455-04-01باصاحبي فاطمة الزهراء104624

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1993888649-05-28كركاب كوثر104625

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1993900994-08-03أفكان رشيدة104626
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1993885872-08-05المولي نبيل104627

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1993906201-08-25الدمناتي غيتة104628

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1993914845-08-27الناجيح لطيفة104629

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19931048254-08-30المرزوقي سكينة104630

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19931062114-09-19حسني أنس104631

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1993890838-10-12أهجهوج سكينة104632

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1993992493-12-01الصدور سمية104633

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994881784-01-17لكاليب جهاد104634

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994998196-02-26لعناية فاطمة الزهراء104635

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994887234-04-01الدحموني أمين104636
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994889666-05-01كباب سناء104637

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19941060331-05-26الفضلي نعيمة104638

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994993132-05-29الوادي  زكرياء104639

1ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994945973-06-13الحاجي هشام104640

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994981298-08-01العمراني سكينة104641

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994912158-08-04وجديد فاطمة الزهراء104642

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994874514-08-06البطاوي  فتحي104643

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994869261-09-10حدان كريمة104644

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994891971-09-17النجاري مريم104645

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19941066033-10-11ايبا كريم104646
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19941047948-10-29بويدية هدى104647

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994967046-11-25اعماروش فرح104648

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994904413-11-25الصغير  إكرام104649

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994878172-12-09الهجري  عماد104650

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994936109-12-10بالل منى104651

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994918696-12-20الصباني رضا104652

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1994991523-12-20البوشتي إيمان104653

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995880837-01-01الدحماني  سكينة104654

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995898305-01-04أمغار وفاء104655

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995908476-01-10الحجام عفاف104656
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995929926-01-22احليم رباب104657

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19951015052-02-01العيوني عفاف104658

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995945898-02-14موجاهد روميساء104659

2ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995980411-02-18حوسة جهان104660

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995984769-02-19حداش رياض104661

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995922670-03-05عميري خديجة104662

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19951063820-07-07سفريتي اشرف104663

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995929777-07-10العولي عواطف104664

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995914082-07-11الخبش سلمى104665

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995891579-07-24المبارك انس104666
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995998065-08-18زهير شيماء104667

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995926444-08-26بوزالفة مريم104668

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995925284-09-02الجناتي عمر104669

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995981341-09-11عوام سماح104670

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19951033122-09-17اسحيمي نعمى104671

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19951005239-09-21هندي هاجر104672

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995931244-10-08بهجاوي سلوى104673

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995948299-10-10قرماطي غزالن104674

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19951051829-10-12لخويل يسرى104675

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995887311-10-14ربوج أمين104676
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19951051767-10-15بو الزيت خولة104677

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995890080-10-26المباركي مريم104678

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995917794-11-04عدالن ابتسام104679

3ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995919550-11-28الوسطي  كوتر104680

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19951010289-12-05االدريسي حليمة104681

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995871627-12-13ادريف ابراهيم104682

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995893708-12-13الكوشني حنان104683

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19951057450-12-15قندادي أيمن104684

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995913958-12-20الوجدي ايوب104685

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995983305-12-20قالل منى104686
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1995871066-12-23العبادي فاضلة104687

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19951055067-12-29الكرمة أمين104688

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19961030489-01-01اطبيب اكرام104689

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19961022962-01-08حمامة هند104690

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996934236-01-10ارباح عواطف104691

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996886787-01-29الحداد هاجر104692

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996903243-02-09لحيوي كريمة104693

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996903547-02-28الصادقي صفية104694

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996921370-02-29الحوات سكينة104695

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996921656-03-17منصور أسماء104696



235/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19961003813-03-30بويجرة حميد104697

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996947636-05-02حفيظ فدوة104698

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996883370-06-11زاهر عبدالهادي104699

4ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19961034288-07-09فائز حسناء104700

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996903303-07-10رامي فاطمة104701

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996925712-07-22الزباير محمد104702

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996923929-07-24القديدة خديجة104703

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996964792-08-04الخماس فاطمة الزهراء104704

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996891925-08-06الملكي أسماء104705

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996961185-08-11المحب ياسمين104706
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996967261-08-16هتافي يسرى104707

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996909324-08-20المفتاحي حفيظ104708

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996945639-08-29الطعلي صباح104709

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996868461-09-01المهدن سوكينة104710

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996956071-09-02القيمة سلمى104711

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996921952-09-27صابر خولة104712

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19961016352-10-27الغليلش سهام104713

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19961001187-11-11هيات رجاء104714

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996998362-11-12فتاح زينب104715

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19961011945-11-22الترغي حسناء104716
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996904524-11-27العناقي ابتسام104717

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996921395-12-02الكيحل فاطمة الزهراء104718

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996961157-12-20بوفكة وفاء104719

5ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19961027324-12-27العالوى بشرى104720

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19961028491-12-28ازوينة  هناء104721

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1996914916-12-31ساجدي عزالدين104722

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997920897-01-01بوزيان لجين104723

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997880337-01-01الطويلع شيماء104724

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997948526-01-08انفتاح نعيمة104725

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19971045009-01-12غزراني سليمة104726
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997980746-01-14كيوش عواطف104727

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997924595-01-14الوكيلي  سناء104728

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997998796-01-19هندة  سارة104729

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19971022903-01-25امزيل إكرام104730

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997955489-02-10العلوي شافيعي خولة104731

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997917111-02-20جعواني خولة104732

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19971021213-03-04جبار لمياء104733

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997868959-03-09العياط أميمة104734

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997916861-03-31اعرايقي  الحسنية104735

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997972139-04-16المعلم سعيدة104736
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997874354-04-24احبيبي ايمان104737

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997943066-05-20الصنهاجي القبابي  مروى104738

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997992139-05-25بوصحابة سكينة104739

6ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997971591-05-31الحياني يسرى104740

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997929704-06-11العلوي المدغري سكينة104741

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997973129-06-16لونيس فاطمة الزهراء104742

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997975718-06-17الحجاجي إيمان104743

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19971016865-06-23قميشو زهور104744

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19971003062-06-27المهياوي غزالن104745

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997920294-06-29بلكبير سعاد104746



240/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997976721-07-11الخفيفي فاطمة الزهراء104747

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997959707-07-19ممنون فاطمة الزهراء104748

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997881188-07-22انغور أميمة104749

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997879935-07-23ارمل سهام104750

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997911587-07-26البراكة أحمد104751

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997923418-08-14الجاللي نسرين104752

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997928160-08-19عباد أندلسي خديجة104753

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19971036373-08-30أعزيز مريم104754

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997923507-09-01الريحاني زينب104755

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997900987-09-04الوهابي عماد الدين104756
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997907384-09-07الفقيه شيماء104757

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19971058084-09-13كويرس ياسين104758

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997969873-09-30حسني فاطمة الزهراء104759

7ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997988735-10-02غزاوي  المهدي104760

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997950682-10-05الصافي  فدوى104761

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997870263-10-09الطباخ زينب104762

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19971021963-10-11أميمة  الخو104763

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19971014732-10-17الشركي نافع اميمة104764

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997972110-10-20بنعيسى سمية104765

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997933322-10-25بابا لوبنى104766
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19971018876-12-01نقاش عبد الحميد104767

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19971017163-12-02القليعي عفاف104768

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997884369-12-09صبري خليصة104769

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997908710-12-22الحمودي فاطمة الزهراء104770

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997933091-12-22االزعر ماجدة104771

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1997878669-12-24البقالي أمينة104772

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19971015493-12-30المرضي غزالن104773

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981067286-01-01عاشور محمد104774

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998964288-01-30الزغاري ابراهيم104775

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981000666-01-31المنصوري ايمان104776
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998907305-02-08ستيتو يونس104777

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998943075-02-13سنداني حليمة104778

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998935435-02-16الشرقي الضاوية104779

8ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998888401-02-18النفسي المختار104780

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998867634-03-06الوردي  شيماء104781

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998968799-03-11الوزاني  محمد104782

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998996393-03-15الدحيمن كوثر104783

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998998753-03-17ادرك صالحة104784

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981030121-04-02المنصوري ايمان104785

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998971700-04-05بلخير محمد104786
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998880883-04-05الكوشي فاطمة الزهراء104787

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998912577-04-08الغيام  ياسين104788

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998978475-04-08االدريسي البوزيدي اميمة104789

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998980720-05-07مولودي يونس104790

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998988465-05-18سوالي إنصاف104791

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998920064-05-25حجيرة  صباح104792

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998875406-05-28ربلة  بالل104793

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998937797-06-02منهوش مريم104794

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981028271-06-03وردي شيماء104795

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998932207-06-06حليم إكرام104796
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998896749-06-25البكوري اسامة104797

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998900547-06-26المصباحي عبدالواحد104798

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981050629-07-03اوشريف فايزة104799

9ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998919580-07-03الزواك سكينة104800

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998983470-07-04مرضي كريمة104801

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998893780-07-05الخضراوي سلمى104802

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998954685-07-13الشراردي احالم104803

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998902263-07-15التومي زكية104804

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998967274-07-19الفقهي غيثة104805

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998964712-07-20الشراط نسرين104806
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998932265-07-20النجاري عماد104807

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998886770-07-25المغناوي  فاطمة الزهراء104808

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998869704-07-25بيلول ايمان104809

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981009478-07-27أوكبير فاطمة الزهراء104810

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998925483-08-03مكوار ياسين104811

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998867946-08-04شهيد  ياسين104812

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981056557-08-12لفضيلي كوتر104813

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998989782-08-17ادريسي سغروشني إيمان104814

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981015864-08-24الزهري اميمة104815

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981006427-08-26الحمدي علوي حفصة104816
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981040954-08-28منحيت فاطمة الزهراء104817

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998945926-09-08لعرج أسماء104818

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981001268-09-09كالة هند104819

10ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998970667-09-11بوقطيبة  خديجة104820

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981040622-09-11العطالتي لمياء104821

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998957024-09-11باهي سميرة104822

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998940108-09-18األصفر رجاء104823

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981009869-09-23لشهب محمد104824

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998982427-10-06التازي  ابتسام104825

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981012883-10-07محبوب حياة104826
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998913498-10-10بنخيي بشرى104827

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998905422-10-11البودالي سلمى104828

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998965710-10-20لكحل حسنة104829

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981029205-10-21الجوهري المهدي104830

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981033581-10-23المطيشي محمد104831

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998896767-10-30بجدي فاطمة الزهراء104832

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998965195-10-31الحسوني فؤاد104833

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998871391-11-01اطويل يونس104834

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998971070-11-04تالوين  شيماء104835

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981052700-11-04زيدان  فرح104836
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998915633-11-05فاتحي ايمان104837

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981052128-11-06بن عبو أمينة104838

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981028364-11-07عباد سكينة104839

11ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998988803-11-07اعزيز مريم104840

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998951713-11-07مشكور فاطمة الزهراء104841

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998994801-11-17اتمالح  سفيان104842

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998994855-11-19الجالب طه104843

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998971289-11-23حمامة  تورية104844

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998998435-11-24طاووس كوثر104845

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998877829-11-25بنعمي سلمى104846
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981054817-11-27الناصري رضوان104847

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998987699-11-27الحيوني لمياء104848

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998971908-11-30حماني عبد الصمد104849

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998969737-11-30الرابحي هناء104850

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981017602-12-01المرابح فردوس104851

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981000842-12-02اباية  اسماء104852

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981022285-12-04الغزواني إكرام104853

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998947816-12-07حسناوي ادريس104854

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998934392-12-14المكاطع أميمة104855

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19981042847-12-15امكود سكينة104856
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998892214-12-19عريف لبنى104857

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998953583-12-20خلدون خولة104858

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998894274-12-21مكوار اسماعيل104859

12ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998871922-12-23الكنوح حمزة104860

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998963964-12-23بوطابة فاطمة الزهراء104861

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1998924044-12-28حماني فاطمة الزهراء104862

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999913017-01-03منفوخ شيماء104863

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999987590-01-05بحباح سومية104864

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999980888-01-09ليتيم سكينة104865

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999869108-01-10مصبح أسامة104866
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999945333-01-12الراجي فاطمة الزهراء104867

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991049440-01-13العموري سعاد104868

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991000190-01-16األبيض نجاة104869

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999993674-01-18بوعة زكرياء104870

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999950373-01-19الحمومي كريمة104871

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991007919-01-22زركان فوزية104872

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999942040-01-22امرابطي سكينة104873

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999923603-01-25األزمي الحسني سعاد104874

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999916335-01-25الخبش ندير104875

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999925132-01-26مسكين محمد104876
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999924391-01-29المرابح  خولة104877

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999933757-01-30اشباك سهام104878

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999912866-02-02زنيبر نزهة104879

13ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999945344-02-02محو نادية104880

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999948791-02-02طوحة نبيلة104881

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999891135-02-08رامي ازهور104882

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999987263-02-15المدني ابتسام104883

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999979002-02-22بليلو عتيقة104884

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999930588-02-28كناني ندى104885

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999953809-03-01طريبق فاطمة الزهراء104886
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999928903-03-01افريخ يسرى104887

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999876904-03-03اسد نسيمة104888

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999921468-03-03الغالم احسان104889

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999959088-03-03وهبي مريم104890

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999935262-03-10البالبل  محمد104891

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999954461-03-19أمعاشو شيماء104892

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999923992-03-22قرموها سكينة104893

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999893625-03-22مازيغ سناء104894

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999941523-03-26طاهري أنوار104895

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999903668-03-28النية  زكية104896
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999936311-04-04زيان ليلى104897

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999919168-04-11الوردي هجر104898

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991028266-04-16المصباحي خولة104899

14ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999928899-04-18التيال دالل104900

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991009194-04-19الكوفي وداد104901

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991062943-04-21القرفي هجر104902

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991048173-04-28المومن ابراهيم104903

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991028443-05-12بن رمضان لمياء104904

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999970557-05-15البعيوي  زينب104905

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999980544-05-18سناء بهطاط104906
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999990366-05-19عبداوي فرح104907

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991037592-05-20االدريسي ابتسام104908

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991044030-05-20العامري هناء104909

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999994020-05-23بوعسرية اميمة104910

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999990051-05-25الرزفة مروان104911

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991032824-05-29زوهري سلمى104912

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999993975-06-01نجدي نسيمة104913

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999908876-06-03حركاني مريم104914

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999936367-06-09العرفاوي فتيحة104915

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999918891-06-11اعبورة هاجر104916
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991004212-06-20هباز عائشة104917

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991019924-06-20العربي هجر104918

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991052151-06-20هشام حنان104919

15ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999921623-06-22العالمي   اميمة104920

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999983072-06-23بنابت ياسمين104921

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999893053-07-01الوردي آسية104922

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999880333-07-01فكيكيس  سناء104923

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991001135-07-05الغرشي أحالم104924

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999960119-07-05الحمياني  زوهرة104925

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999884334-07-06النويشي هند104926
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999901148-07-06عياش أمين104927

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999868159-07-08العسري محمد104928

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999947713-07-11الزوهري وجدان104929

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999957810-07-11اإلدريسي سليمة104930

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999931313-07-17مجاهد  غزالن104931

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999957669-07-17زياني سلمى104932

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991016449-07-17حجوي حمزة104933

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999960120-07-18مصباحي انصاف104934

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991005463-07-19الونجلي مريم104935

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999969659-07-29المعلم أسماء104936
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999987293-07-30الرميلي يسرى104937

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991024169-07-30امكن سناء104938

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999946991-08-03بودريبة هجر104939

16ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999937151-08-04الشتيوي ليلى104940

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991032969-08-09بلعمري إيمان104941

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999955456-08-14كاوكاو ياسمين104942

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999940847-08-14العسال  مريم104943

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991015075-08-15بوراس نهيلة104944

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999993247-08-16بختي حمزة104945

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999985915-08-17البروحي نبيل104946
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999944184-08-18البياش نجوى104947

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991009239-08-26الصالحي  محمد104948

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999894949-08-26احمامو حفيظة104949

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999901236-09-03صافي مريم104950

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999930254-09-05خرشاش نسيمة104951

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991006799-09-06المنيعي فاطمة الزهراء104952

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999987308-09-07مليح عبدالرزاق104953

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991034482-09-10الحدادي فاطمة104954

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999966152-09-16الزغاري هناء104955

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991006663-09-18الصافي هند104956
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991057540-09-23اسليماني  سكينة104957

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991005941-09-26ايت ايشو  أمنية104958

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991058091-09-26المنصوري لمياء104959

17ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999948129-09-30بندياب فاطمة104960

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999891564-10-02الصالح ياسمين104961

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991045889-10-03الزويني مريم104962

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999968415-10-03ادعيكل محمد104963

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999974789-10-05بوشارب ندى104964

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999994504-10-08احريوش عبدالرزاق104965

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999999085-10-08احواصلي شادية104966
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999906465-10-09التسولي واضح  أسية104967

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999919685-10-11الفطري سناء104968

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999999748-10-16هيدور لمياء104969

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999916123-10-18الحايكي فاطمة الزهراء104970

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999969044-10-24يعقوبي محمد104971

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999915034-10-26ارج فا منال104972

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999932119-11-03الفزازي شيماء104973

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999902636-11-09أوسار فدوى104974

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999925304-11-09الوقاف يسرى104975

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999931402-11-10الزنطار شيماء104976
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991008827-11-15الغمري مريم104977

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999886656-11-19البوعالم نهيلة104978

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991029065-11-20كورجيت  فاطمة الزهراء104979

18ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999968684-11-21حنين يوسف104980

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991057712-11-23بايو أميمة104981

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999996038-11-23القلعي سناء104982

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991019857-11-24التزاني فيروز104983

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991008474-11-25الزغاري أمال104984

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999954691-11-26الشارف خديجة104985

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999931066-11-28هيدور فاطمة الزهراء104986
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999944314-11-28الجناتي نهيلة104987

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999878762-12-01طعييش فاطمة الزهراء104988

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991003359-12-03بوخباز نبيلة104989

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999917646-12-03ابو الحسن شرف104990

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999971340-12-08امهاون يسرى104991

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999895854-12-10الشهابي هدى104992

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991028933-12-10البطاني سهير104993

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999913939-12-12لشياخ  هاجر104994

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999982140-12-13االدريسي الهام104995

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999877642-12-18المطلوعي  اميمة104996
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999922120-12-22الشرقي لمياء104997

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج19991004701-12-22بوشعالة عبدالصمد104998

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج1999868006-12-28بنخجي امال104999

19ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001005836-01-01لطفي عديل105000

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001055793-01-01الكطيبي رجاء105001

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001003570-01-01بوبكيري فاطمة الزهراء105002

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001006184-01-02الزينبي وسيم105003

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000987300-01-02العمراني فاطمة الزهراء105004

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000961005-01-04العسري اميمة105005

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000983437-01-04لكريمي  شيماء105006



266/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000975608-01-05العثماني سليمة105007

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001012261-01-05شاكر نهاد105008

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000923719-01-05طموح رباب105009

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000874934-01-07محمدي مريم105010

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000940747-01-07سعيدي سلوى105011

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000950400-01-08النجار ايوب105012

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000915944-01-09لوديني ايمان105013

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000987839-01-10البوزيدي كريمة105014

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000910466-01-10البراهمي فاطمة الزهراء105015

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000938067-01-12الزهري مروان105016
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000867223-01-17هاني وفاء105017

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000894856-01-19البكوري سهام105018

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001061210-01-20الصديقي نهال105019

20ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000947460-01-20النوري لطيفة105020

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000957579-01-21الصدقي ربيعة105021

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001030987-01-29المنيار  كمال105022

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000941376-02-01جبار خديجة105023

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000978382-02-05االعرج أمينة105024

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000995982-02-05رمضاني عصام105025

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001001321-02-07الخطابي فاطمة الزهراء105026
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000912838-02-11المسكيني هجر105027

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000927499-02-13الوردي اميمة105028

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000880142-02-13بلمين خولة105029

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000960115-02-14الداودي وداد105030

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001056154-02-23كعيبة زينب105031

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000901806-02-24الخادير خديجة105032

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000979274-02-25البقار زينب105033

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000985951-02-25علمي شنتوفي أنس105034

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001063539-02-28التقي زينب105035

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001057804-03-03الروسمي هاجر105036
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000880657-03-03بكور  فاطمة الزهراء105037

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000962466-03-06الطاكة  سليم105038

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001018379-03-14النجومي مريم105039

21ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001017162-03-21مير كوثر105040

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001063366-03-27المنصوري هاجر105041

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000926468-03-29مفيدي أمينة105042

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000937107-03-31العكري أسية105043

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000980019-04-01الطاميس محسين105044

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001037247-04-02بن جدي رتيبة105045

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000907309-04-07بوراس حاتم105046
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000920112-04-07رفيق مرية105047

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000871616-04-11محمد اكرويل105048

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000927925-04-15قنيش رجاء105049

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001047831-04-19رزوق سامية105050

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000938777-04-26الزريولي مريم105051

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000987013-05-06مغفور  وئام105052

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001011318-05-10بن الشيخ عفاف105053

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000962123-05-11ساسي سناء105054

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001066156-05-12بوطربوش وداد105055

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001034045-05-22عزوزي عدنان105056
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001006961-05-23لحسيني خديجة105057

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000889590-05-25هنوش فاطمة الزهراء105058

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000933949-05-26السعدوني شيماء105059

22ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001008912-05-27الحايكي  عثمان105060

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001020732-05-30لزعر سميرة105061

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001003158-06-20ادخيسي محمد105062

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000876696-06-21العلوي االسماعيلي هيبة105063

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000976852-06-29الزريفي فاطمة الزهراء105064

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000996907-07-10الرمادي  محمد105065

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000893599-07-10العوفير إيمان105066
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000912635-07-11العرقوبي فتيحة105067

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000986044-07-11الهواري مريم105068

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000956081-07-12توريس أمينة105069

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001005427-07-16صديقي غزالن105070

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001002730-07-17السبوري زينب105071

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000936115-07-20الودغيري أميمة105072

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001063409-07-20العسري رجاء105073

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000870291-07-21كروج هجر105074

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000867496-07-23لمرابط يسرى105075

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001022044-07-23الرقراقي هجر105076
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000939463-07-28أخزيز سعاد105077

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000884595-08-03العيادي فاطمة الزهراء105078

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000931406-08-06رحموني زينب105079

23ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000999385-08-09بودركة رانية105080

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001015770-08-15عبادي المهدي105081

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001032942-08-17الغراسي فاطمة الزهراء105082

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001012980-08-22فتوحي عبدالرحيم105083

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000925003-08-22مشكور صفاء105084

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000905791-08-28البرق فاطمة الزهراء105085

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000916200-08-28كمار إيمان105086
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000990113-08-30بوطاهر لبنى105087

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000940647-09-04محسين فاطمة الزهراء105088

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001020019-09-05عمراني مصباحي أميمة105089

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000953876-09-06الضرضوري هدى105090

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000892636-09-10الوارتي نهيلة105091

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000994600-09-14الفحصي يوسف105092

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000977849-09-17الخو سناء105093

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000962527-09-19بومعزة محمد105094

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000933670-09-22الحمزاوي زينب105095

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000983645-09-26الكحايكي كوثر105096
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000994011-09-26المالحي ايمان105097

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000903204-09-28الهواري دنيا105098

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000961208-09-29المصباحي االدريسي  لمياء105099

24ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000918719-10-02الزريهني نهيلة105100

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000964915-10-02الزغاري فاطمة الزهراء105101

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000877850-10-03مرزوكي مريم105102

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000953434-10-12الحمومي  لمياء105103

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000903764-10-15وشن حفيظة105104

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000938688-10-17ملوك يسرى105105

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000930389-10-21ابن رمضان هناء105106
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000961807-10-25لمسيح فدوى105107

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000924826-10-28الصدقي هشام105108

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000934032-10-31حمداني  فاطمة الزهراء105109

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001007726-11-01اعبدالنور  خولة105110

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000957302-11-01العلياني  شيماء105111

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001022777-11-01سعيدي  ابراهيم105112

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000972759-11-02الوالي يوسف105113

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000936697-11-07الشتيوي فرح105114

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000907466-11-08البرانصي أحالم105115

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000968439-11-10الباشا رابحة105116
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000914125-11-10اللحومات مروان105117

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000912480-11-11مكيك فاطمة الزهراء105118

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000956442-11-14رشيد شيشي105119

25ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000999261-11-18اكعبون جهان105120

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000921181-11-27مساعد إكرام105121

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000935002-12-02الغازي محمد105122

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001023420-12-09زروقة رانية105123

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000928128-12-11اليخليفي منال105124

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001047513-12-16بوقشور صباح105125

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000881550-12-19كرفيسي نصرالدين105126
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20001033762-12-20القاسمي سعيدة105127

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000942769-12-20عتيد  فاطمة الزهراء105128

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000935115-12-23الغازي طارق105129

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000941875-12-26دريوش حمزة105130

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2000947285-12-31العروصي هناء105131

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001926475-01-12المير شيماء105132

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001990720-01-17مرحبات حنان105133

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011061428-01-17ظريف فاطمةالزهراء105134

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001949772-02-04اكميلي زينب105135

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001893151-02-09بنبريك أميمة105136
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011031180-02-11الناصري أميمة105137

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001989442-02-13لشقر كوثر105138

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001936112-02-15عدنان  مروان105139

26ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001893994-02-17البسريني نهيلة105140

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001976558-02-18الخزيمي فاطمة الزهراء105141

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001887265-02-20العكري كوثر105142

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001964791-02-21المقتصد نسيمة105143

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001978021-02-26المجدوب غزالن105144

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001980866-02-26االدريسي البوزيدي سماح105145

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001959952-03-02اسالسي فاطمة الزهراء105146
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001995032-03-03اشكاري عبد اإلله105147

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001989640-03-08القرفي مريم105148

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001995825-03-09الغريب حنان105149

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001990061-03-13عصفوري  مصطفى105150

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011001250-03-20العلمي أميمة105151

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001997720-03-28الكلعي فاطمة الزهراء105152

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001869901-04-06الموساوي مروان105153

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001989465-04-14الدريف اميمة105154

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001890444-04-15النعيمي مريم105155

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001947114-04-21المغاري شيماء105156
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001879761-04-25النارة نبيل105157

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001932992-05-07الطوبي الياس105158

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001932337-05-10الدراوي وسام105159

27ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011013765-05-15دهري جوهرة105160

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001892851-05-21الجناتي اميمة105161

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001931831-05-27سيطي نعيمة105162

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001977302-05-29لشهب ايمان105163

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011066075-06-01ستيتو  خديجة105164

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011008809-06-03عشير هند105165

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001888864-06-09الخروطي بسمة105166
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001907684-06-13الدحيمن مريم105167

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001961870-06-17قباج  صباح105168

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011044291-06-18اوحجو فاطمة الزهراء105169

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001965837-06-21لكريمي  أميمة105170

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011012452-06-30دامي شيماء105171

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001978388-07-04ابصري مارية105172

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001893040-07-07النفيسي حسام105173

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001922540-07-16أمزيان الحسني سعاد105174

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001872763-07-19اغريب  فاطمة الزهراء105175

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001869696-07-21العوادي آية105176
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001927489-07-25لحمادي فاطمة الزهراء105177

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001889815-07-26رحيوي ابتسام105178

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001902982-08-04مزور شيماء105179

28ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001989003-08-06برحيلة اسماء105180

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001871816-08-08اعبيبي امين105181

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001911975-08-14الفتوحي يسرا105182

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001943221-08-16الدهبي هناء105183

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011015949-09-04مراد  عزيز105184

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001919797-09-07الودغيري فاطمة الزهراء105185

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001912783-09-17المرتجي سناء105186
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011056166-09-20حبيبي نادية105187

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001888744-09-23لعادل خولة105188

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001989039-09-26معاون صفاء105189

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011021931-10-04بنكيران  إسراء105190

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001997491-10-09السحلي إيمان105191

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001984397-10-09البقالي فاطمة الزهراء105192

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001913458-10-22لكحل سناء105193

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001881825-10-25الجابري شيماء105194

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001952111-10-29االبيض سلمى105195

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001989877-11-07اللبان  سهام105196
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001985411-11-08ربوج أمين105197

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001885091-11-10الزغاري صالح الدين105198

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001888637-11-28الصافي أميمة105199

29ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001918090-12-06أبوالفرج أميمة105200

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001869661-12-12الداروي اية105201

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011007210-12-13العارف خديجة105202

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20011053805-12-14الفويسي سارة105203

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001882463-12-20محجوب  فاطمة الزهراء105204

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001973669-12-25اوحسن لطيفة105205

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2001960225-12-28أمينة سكيياف105206
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2002916375-01-13بيوط عائشة105207

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2002926632-02-06قجيدع رحيمة105208

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20021017351-02-08الطالبي وفاء105209

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2002908057-02-13امالح زكية105210

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20021002362-02-15زاهي فاطمة105211

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20021013654-02-16كشماط  سلمى105212

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20021068074-02-19ولدالزين اسماء105213

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20021015354-02-20خروفي سلمى105214

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج20021036551-03-12العزوزي رضوان105215

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2002932222-03-12مالح عزالدين105216
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

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

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2002917225-03-21بللعمان سالمة105217

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2002944097-04-01دميني آية105218

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2002948256-04-10الزهوري نورة105219

30ثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتمزدوج2002955678-05-16منسيف إيمان105220

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1992945116-12-17بوجالل بثينة105221

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19931024205-09-25لحنين هاجر105222

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1993948100-09-30الشرقي  أسماء105223

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19931030150-10-05عليلو أحالم105224

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994951819-01-14جبوري وفاء105225

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994901471-03-14الفزازي نجالء105226
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994878616-06-26امالح معاد105227

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994925600-06-30فروق خديجة105228

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19941007898-07-11لغرابلي سارة105229

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994954160-08-16التميري خديجة105230

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19941052208-09-09المغاري سهام105231

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19941031413-09-16أمجان فاطمة الزهراء105232

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994885088-09-18الغزواني بالل105233

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19941022089-10-07الشباني لحسن105234

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994943714-11-01لبيب ريم105235

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994867326-12-21الرماش سناء105236
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995929238-02-01بنونة يسرى105237

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995974829-02-04سكينة الزعيم105238

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995970341-03-20عشور زينب105239

1ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995914331-05-18الجملي هشام105240

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995883965-07-06اليرماني منصف105241

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19951006649-07-12الهدراشي ندى105242

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995924822-07-25ادخيسي نهيلة105243

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995951071-08-03العلوي حليمة105244

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995874919-08-14برقادي أمخير هاجر105245

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995867597-09-01القدوري ابتسام105246
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995892605-10-03الكواش فدوى105247

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995940972-10-04اطرطور لبنى105248

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995947686-10-08قندوسي سكينة105249

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995944014-11-18الباطمي زينب105250

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995937642-12-01الشيوي خديجة105251

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996973355-01-24القطارة عواطف105252

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996885024-02-19الدحموني صليحة105253

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996960250-03-04الوهابي هجر105254

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996959360-04-28الزغري فاطمة الزهراء105255

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996954788-06-17العزوزي وديعة105256
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996967693-07-03افريخ مريم105257

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961024059-07-15البياري عصام105258

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961034725-08-15الدريوش ياسين105259

2ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961066408-09-09حدوش جهان105260

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996898918-09-15الطياش أميمة105261

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996900922-10-29مسعودي صفاء105262

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996890740-11-15كريطي كوثر105263

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961053046-11-24الغازي شيماء105264

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971068026-01-01الوزاني حليمة105265

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997884878-01-02الحجامي  شيماء105266



292/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997921730-02-01أزنود  سارة105267

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997937733-02-13بوزردة دنيا105268

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997997843-02-19عادل سناء105269

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997936875-02-25ببرقوع ابتسام105270

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997888520-03-03الغنيوي اميمة105271

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971063747-03-11مخلص هاجر105272

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971024765-03-16الحجوجي زينب105273

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971058724-04-10لحرير فدوى105274

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971066100-04-11الحداد وفاء105275

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997944332-04-13عزيز راضية105276
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997874353-04-18الغمري اسماء105277

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997936409-05-20الوانجلي  هند105278

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997978306-07-16لمعقلي  فاطمة الزهراء105279

3ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971008601-07-23الزكيم عبدهللا105280

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971064848-07-24سرحاني زينب105281

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997896459-08-02الزياتي غزالن105282

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971055671-08-05عزاب مريم105283

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997896180-08-11القادري أمين105284

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997978380-08-25الودغيري حنان105285

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997926393-09-29نجيب فاطمة الزهراء105286
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971066722-10-09الصفي إيمان105287

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997938624-10-15الرامي عبدالناصر105288

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971058463-10-15هيشمين فاطمة الزهراء105289

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997965400-10-26القريشي فاطمة الزهراء105290

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997884223-11-15الناصر  أيوب105291

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997908367-11-30أوشقير شيماء105292

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997996470-12-10العماري ياسين105293

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997931571-12-20الحجيجمي  رجاء105294

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998930829-01-01العطار  وئام105295

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998887938-01-01الصولي مصطفى105296
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981050620-01-11أولحاج حرية105297

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998895754-01-11العمارتي فاطمة105298

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998930986-01-19بن شنوف شيماء105299

4ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998991711-01-20القصير  محمد105300

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998978927-03-07قوريس فاطمة الزهراء105301

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998954030-03-08المضرب محمد105302

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981002490-03-20بن جدي وليد105303

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981030390-04-06العلوي هاجر105304

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998922461-04-15العوني  هند105305

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998905201-04-27أحالمين فاطمة الزهراء105306
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998902448-04-30أوبابا جليلة105307

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998910055-05-15وحدو مريم105308

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981018889-05-16موساوي  اميمة105309

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981038315-05-21القاسمي البقالي دنيا105310

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981036228-05-27حفوظ أشرف105311

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998928301-05-28الجناتي حمزة105312

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981018909-06-07الغيدوني سلمى105313

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981025958-06-10الحرش نهاد105314

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998974602-06-12الحمياني فهيم  مريم105315

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998896957-07-16كالطي دنيا105316
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998925069-07-16شعير ابتسام105317

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998916523-07-24فوزي االمراني  كوثر105318

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998924334-07-25لزعار اميمة105319

5ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981026091-07-28الخياط أميمة105320

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998954529-08-01طالبي فدوى105321

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981023820-08-07الحمراوي فاطمة الزهراء105322

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981028713-08-17بن خالي نورة105323

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981034663-08-20لزعر جميلة105324

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981052033-08-22بنيس  فاطمة105325

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998924356-09-03اليدري هناء105326
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998926885-09-10التواج يسرى105327

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998984773-09-18اهالل نهيلة105328

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981055315-09-20شكار محسن105329

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998961407-09-26بوخاري معاد105330

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998905424-10-01امجريسي يسرى105331

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998916085-10-08بن فارس إكرام105332

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998970901-10-17بخاخ امحمد105333

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981029437-10-19اللبن حمزة105334

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998935927-11-06مطيع أمين105335

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998949415-11-18الكريمي سليمة105336
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998890121-11-21منعوش نهيلة105337

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998944318-12-10خديجة لموادي105338

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998903107-12-10بومهدي فاطمة الزهراء105339

6ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998946043-12-25الحليمي سلمى105340

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999924435-01-01بلغالمية فدوى105341

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999986863-01-05بريشو بثينة105342

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999879974-01-06الطيبي نوال105343

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999883019-01-25ادريدرة شيماء105344

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999925778-01-28األخضر سكينة105345

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999924626-02-05الناصري ليلى105346
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999883973-02-10أمخشون وليد105347

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999945980-02-14طاعة عبدالرحيم105348

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991028388-02-20اكريش هند105349

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999934306-02-23الفالح فوزية105350

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991017705-03-09خطاب عمر105351

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999899739-03-16كرامي هشام105352

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999941880-03-17بونايم مريم105353

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999867203-04-03المزياتي محمد105354

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991043339-04-04اشرايبي خديجة105355

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999986743-04-12الغيوان مريم105356
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999911259-04-22الوردي فاطمة الزهراء105357

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999995701-05-02ودغيري  عماد105358

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999909782-05-04مرضي فدوى105359

7ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999951241-05-06مجدوب هند105360

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999959452-05-18التراس حنان105361

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999931399-05-30مساسي  أمل105362

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999889007-06-05زمزار لبنى105363

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991028615-06-06كعمر بشرى105364

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999991015-06-22ودهم سناء105365

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999954336-07-20دايدي عبلة105366
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991045125-08-07بوطيور  صالح الدين105367

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991024881-08-17العبودي  ندى105368

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999968404-08-20الشين سكينة105369

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999944020-08-25الديب سكينة105370

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991009408-08-25التاغي وفاء105371

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999915036-08-26السحيمي وفاء105372

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991037706-08-27شريف هشام105373

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999875985-09-01العلوشي بثينة105374

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991003357-09-05العساوي محمد105375

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999889820-09-05رباح مريم105376
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999955240-09-09بوعين مريم105377

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999938480-09-11كمري هناء105378

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999981628-09-14الوزاني الشاهدي  ايمان105379

8ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999908970-09-19الغزواني أحالم105380

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999993805-09-19فياللي خيري وفاء105381

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999891524-09-19ريان  بثينة105382

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991027246-09-24السعدوني رشيد105383

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999998529-09-29تفزوين  فاطمة الزهراء105384

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999909257-10-10باربارة حكيمة105385

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999942634-10-24المرابط سلمى105386
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991011455-10-29الناير خولة105387

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999991522-11-02زعيتر بشرى105388

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999964588-11-10بونزيض زينب105389

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999912094-11-13توت إيمان105390

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999955603-11-15مومن مريم105391

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999875335-11-17فالح سهام105392

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999897997-11-29جبر محمد105393

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999971962-12-05جودار أيوب105394

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999937523-12-10العواد صفاء105395

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991006600-12-10مديدة نبيلة105396
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999932689-12-20بن ادير زينب105397

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001028994-01-01العسري عادل105398

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000879123-01-01الخو فاطمة105399

9ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001035093-01-01النوايتي سليمة105400

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001029647-01-01حمدوش سمير105401

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000869501-01-02السجعي عبدالرزاق105402

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000880490-01-05اليعقوبي فاطمة الزهراء105403

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000902456-01-05انصاري  إيمان105404

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001016874-01-07بوكديم ابراهيم105405

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000896781-01-12العلمي محمد105406
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001022216-01-12الحروشي  اميمة105407

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001005066-01-15العواق نادية105408

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000993916-01-20الساح إبراهيم105409

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000896990-02-04المزوزي اسية105410

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000996033-02-24الدحان خليل105411

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000976174-03-04الحاجي دنيا105412

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000911015-03-05الحمري فاتن105413

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000923308-03-18رباح إيمان105414

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000911609-03-20السعيدي  يسرى105415

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000993246-04-01فركوك فاطمة الزهراء105416
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001017036-04-01الصوفي هدى105417

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001017234-04-03البوعزاوي أمينة105418

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000880891-04-10الكراب فاطمة الزهراء105419

10ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000912110-04-12الزبطي كوثر105420

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000961368-04-28لمعن صفاء105421

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001058753-04-29الشلفي غزالن105422

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000940990-05-06بن احسين نزيهة105423

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000901132-05-09بوحفاري لمياء105424

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001055574-06-01خربوش رجاء105425

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000965921-06-04شبار سومية105426
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000890095-06-15الخليفي محمد105427

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001020964-06-15المنصوري  ناهد105428

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001038720-06-21استيتو الضاوية105429

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000902803-06-29طنجي نجوى105430

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000869736-07-01الكعواشي  مريم105431

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000905538-07-02العمارتي حاجبة105432

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000984037-07-04الطايع فاطمة105433

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000895073-07-08ممنون بشرى105434

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000948883-07-12فارس وصال105435

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000926145-07-19مستقيم ابتسام105436
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000917895-07-22بن موسى  فرح105437

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000939124-07-24ياشي نزهة105438

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001020889-08-01صريطي  أمين105439

11ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001020012-08-05بوطاهري ايمان105440

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001001790-08-07الكطبي  سامية105441

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001053414-08-07الوردي لمياء105442

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000934137-08-26خيا خديجة105443

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000987741-09-07فاتحي حليمة105444

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000978091-09-08بعسيس نهيلة105445

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000993560-09-10المتوكل حبيبة105446
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000884102-09-12امجريسي نهيلة105447

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000946394-09-22عباد شيماء105448

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000955838-09-25دمدام مريم105449

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000983777-10-01الربان حياة105450

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001000738-10-01العوني احالم105451

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001037279-10-02العثماني شيماء105452

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000868949-10-08الزغاري كوثر105453

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001055813-10-09دحموني ندى105454

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000997142-10-10بوطيب نهيلة105455

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001006689-10-10نكاس هاجر105456



311/347

قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000947793-10-12الوليدي محمد105457

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000987912-10-20الحجامي ياسمين105458

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000904351-11-01الرحماني أسماء105459

12ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000932039-11-22عمارتي أميمة105460

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001037321-12-07النجاري سكينة105461

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000983849-12-13برغديش نجاة105462

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000889164-12-14المشعل فاطمة الزهراء105463

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000888260-12-16عبدالخالق سكينة105464

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000994414-12-18ندير محمد105465

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000943073-12-20المستعد خديجة105466
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001054350-12-24بلدي اسمهان105467

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000916319-12-26منينو فاطمة الزهراء105468

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000879336-12-29تواتي نجاة105469

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001874445-01-01دبيان بشرى105470

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001909349-01-01شكري فاطمة الزهراء105471

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001876183-01-01اليزيوي فطوم105472

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011041156-01-11الخمليشي أميمة105473

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001920725-01-14البكوري صفاء105474

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001926793-01-22لخليفي فاطمة الزهراء105475

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001926713-01-27خطابي فاطمة الزهراء105476
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001996412-02-03اعمارة شيماء105477

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011057930-02-06كيكي حفيظة105478

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001999940-02-16بن عامر هاجر105479

13ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001982105-02-26حميدات سهام105480

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001900423-02-28ادريسي لطيفة105481

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011023240-03-04الوي صابرين105482

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001991886-03-10افتيس نعيمة105483

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001947962-03-22بوقطيطة  مريم105484

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001932681-03-25بوبرادة كوثر105485

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001966005-03-31الشلفي امين105486
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001955203-04-11الغول عادل105487

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001870592-04-17خالص زينب105488

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001969827-04-20العساوي مريم105489

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011017963-05-07الشرعي حسام105490

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001890285-06-10جمل  حورية105491

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001895964-06-18بنعمر حمزة105492

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001870815-06-29ايت رحو  وئام105493

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001978501-07-06بورمضان لبنى105494

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001926013-07-08شقرون  صالح الدين105495

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001989172-07-10بوخريص اميمة105496
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001942226-07-30اليحياوي سارة105497

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011028402-07-31فاكر مريم105498

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011010403-08-09تواتي ايمان105499

14ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001914163-08-09ركي كوثر105500

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011012089-08-10اسليماني علوي خديجة105501

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001923561-08-19القاسمي فاطمة105502

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001947229-09-01انفتاح سميرة105503

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001986229-09-01المنصوري  سلمى105504

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001959173-09-03الوردي شيماء105505

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001993217-09-09حسني إيمان105506
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001892288-10-08االدريسي رجاء105507

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011004191-11-10الراضي سكينة105508

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001942841-11-14بوعين وجدان105509

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011014743-11-15جبوري مريم105510

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001938630-11-20لحلو محمد105511

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001999313-12-19المسكين كوثر105512

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001964043-12-23الكرضة  سهيلة105513

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001890901-12-26الصنهاجي  نورة105514

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20021005088-01-12هيدور سناء105515

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2002967243-01-14عربية رباب105516
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2002937820-02-01العكري نجالء105517

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2002922666-02-01زايدلي نهيلة105518

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20021013401-02-14اليعكوبي سهام105519

15ثانوية عالل الفاسي اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2002942109-05-17بن احسين فاطمة الزهراء105520

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1992951052-11-30خرشاش يسرى105521

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19921025921-12-31السعيدي نور الهدى105522

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1993991931-04-05بوعونات سيف الدين105523

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1993921737-04-13براهمي لطيفة105524

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19931045959-04-29الفحيمة  سارة105525

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1993911741-08-03تهامي وزاني هدى105526
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19931047795-10-02فاطمة الزهراء التائب105527

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1993902623-11-01غماري فاطمة الزهراء105528

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994903235-01-01طرشون عصام105529

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994967047-01-21كرومي إيمان105530

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994923587-07-20طاوطاو يسرى105531

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994940821-07-21األندلسي أسماء105532

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994882195-09-25بدو سوسان105533

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994901462-09-26العموري الياس105534

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994884603-10-04ازغيدي بديعة105535

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19941065596-10-24الناجي عبدالرحيم105536
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1994870700-12-09ازروف دنيا105537

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19951027186-02-01أسانف نعيمة105538

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995924542-04-04بلفيغا شرفة105539

1ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995903993-04-29أوطالب  فدوى105540

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995988644-05-09السالسي زينب105541

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995945273-05-15مارة غيثة105542

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19951045812-05-22الطايع حفصة105543

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995874920-06-24المعالوي ماجدة105544

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995888692-08-15الفياللي شيماء105545

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995890263-08-27مسكيني حفصة105546
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19951030148-10-14احكوش كريمة105547

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995936228-10-23بوسكة إخالص105548

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19951020655-11-17الملكاوي سهام105549

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1995893850-12-22امزيان ايمان105550

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961052447-01-01باجو عزيز105551

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996900990-01-04زيدان  إيمان105552

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996934112-03-03الصالحي شيماء105553

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961024913-03-08اوغبال اسماء105554

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996892237-03-08الغازي طارق105555

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996969103-03-15حوضي مريم105556
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996874551-03-16منصوري نبيل105557

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961047070-06-01الطني اميمه105558

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961057336-07-01أديب دنيا105559

2ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996992393-07-09عيسى ايمان105560

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961025584-07-13بوعزيز محمد105561

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996920395-07-29وناصر فاطمة الزهراء105562

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996990912-07-29بناصر أسماء105563

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961014299-08-25نبيه الشيماء105564

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996998808-09-01زيزح  ياسين105565

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961034740-10-14برواين سكينة105566
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961002706-10-24فرحاوي خديجة105567

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996996433-10-25مدوني المهدي105568

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996881265-11-01العمارتي مريم105569

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996925977-11-26البقالي نافع105570

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961022128-12-03سكاش يونس105571

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996883879-12-19اليرماني كمال105572

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19961006927-12-25بن عبو هناء105573

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1996914608-12-30فارح زينب105574

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997878396-01-01صويلح  هاجر105575

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997991919-01-20زلوغة وداد105576
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971063730-01-24الزواق سعد105577

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971020447-02-15السهوى وفاء105578

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997955792-03-03صداوي هشام105579

3ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997962303-04-20هادي يوسف105580

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997944220-05-21الغزالي لبنى105581

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997964244-05-26العلوي رشيدة105582

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997877680-06-05ولدي عبير105583

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997991017-06-06حجاج نجوى105584

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971026722-07-08البقالي االدريسي الحسني  ايمان105585

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997972831-07-26الوالي العلمي محمد105586
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997904032-07-27البوشتي شادية105587

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997927920-07-28الوردي لبنى105588

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997893781-07-30لفتوح فاطمة الزهراء105589

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997882953-08-02مجاهد  سفيان105590

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997931350-08-04الهرهاري أمينة105591

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997867103-08-05أبومهدي زكية105592

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971007255-08-06القرش سعاد105593

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971002240-08-06البرودي صباح105594

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971053247-08-08مسرور شيماء105595

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997906290-09-01العزيوي سكينة105596
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971037855-10-17الخطيري سامية105597

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997888646-10-17الحاجي سكينة105598

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997997850-10-25لمحالت إيمان105599

4ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997897886-10-26التمري حمزة105600

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971049273-10-29العبدالوي محسن105601

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997889803-10-30الكيماخ جهان105602

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971034359-11-01اعليلو شيماء105603

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997952620-11-01المهاجر شيماء105604

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997978508-11-12كركين  فتيحة105605

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997919814-11-20الزراري إحسان105606
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997869299-12-10دودو إيمان105607

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19971016484-12-15نافع سليمة105608

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1997915259-12-30أوطلي زينب105609

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998941724-01-01الليموني  سماح105610

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998896042-01-01الزغاري حسناء105611

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998920589-01-01بنجاللي صابرين105612

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998892831-01-05عالوي حسنية105613

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998877436-01-08خرمطاش محمد أمين105614

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998923405-02-02حميد هللا سناء105615

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998963139-02-10السديد حياة105616
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998867191-03-16شريفي رقية105617

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998927167-04-08حدادي يسرى105618

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981049204-05-12الصابري ليلى105619

5ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998879716-05-15العناقي فايرة105620

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981013504-05-20فالل محمد105621

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981066436-06-19الشارف  أيوب105622

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981006015-08-03المنصوري  محمود105623

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981057587-08-05العراقي ماجدة105624

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998962835-08-11اكعبون أميمة105625

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998882090-08-18الغرزاز سهام105626
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981003888-08-20الدخيسي أنس105627

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998869469-08-28الغرميلي شيماء105628

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998899061-08-31الحوات  مريم105629

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998944061-09-20بوعزيزي عبد الغني105630

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998902885-09-23قشور سهام105631

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998920795-10-01المكناسي  أميمة105632

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981013310-10-09مساوي  نهيلة105633

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998888624-10-25مزايتي محمد105634

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998932361-11-01رقاس يوسف105635

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998940573-11-05البوعبدالوي جميلة105636
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998966074-11-14رزوق أمينة105637

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998939832-11-15القرمودي عصام105638

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998984084-11-26الحنفي هاجر105639

6ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998871185-11-28االكحال وداد105640

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981059031-12-02تويمي  فاطمة الزهراء105641

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998881050-12-10بولعجول يونس105642

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981032116-12-11ماموني غزالن105643

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981000240-12-13هيات شيماء105644

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19981036814-12-15حمداش ياسين105645

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998973933-12-16البغلي نسرين105646
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998996110-12-20نشيط أميمة105647

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1998949784-12-24البورقادي سفيان105648

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999951176-01-03الجبيري حمزة105649

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991050928-01-05مهاوش هدى105650

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999952685-01-08الموقر خديجة105651

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991058488-01-12االطرش  أميمة105652

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999983773-01-25أيت هادي  إيمان105653

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999952613-02-01كالطي هشام105654

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991017846-02-04االشهب حنان105655

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999985097-02-10اعراب ليلى105656
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999989136-02-14الجناتي نجوى105657

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999979195-02-26معزوز سلوى105658

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991003662-03-01لحمر عبد الصمد105659

7ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991003372-03-01الشراط  فهيمة105660

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999988098-03-30طلحاوي ايوب105661

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999917350-04-08حواصلي سناء105662

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999948977-04-29الهبزي نجوى105663

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999966635-05-01المساتي مروة105664

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999867043-05-11الليموني  أسامة105665

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999968080-05-16اللي إيمان105666
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999894895-05-29العلوي سهام105667

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991038823-06-04مجاهد خديجة105668

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991026962-06-05الشركي  ايوب105669

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991025694-06-13فارح سكينة105670

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991008760-06-16عبيدي  وفاء105671

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991006341-06-22وحود فاطمة105672

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999874351-06-22الشطيبي لبنى105673

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991003645-06-24بوعنان إكرام105674

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991041318-06-29مليح فاتن105675

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999967282-07-07الوزاني ابتسام105676
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999911417-07-07القلعي شيماء105677

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999959398-07-15عتيقة سكيياف105678

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999926741-07-20اجحيلل بشرى105679

8ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999971636-07-22الزواين سكينة105680

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999944909-08-03اليمني فدوى105681

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991048766-08-07محبوب نبيلة105682

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991005822-08-07الرصفي خنساء105683

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991051860-08-08اشقيري ندى105684

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999951795-08-18معتصم أسامة105685

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999983564-08-20الزغديدي أميمة105686
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999930994-08-21علواني هدى105687

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999987279-08-22السالمي مريم105688

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999990380-08-25ازكاغ شيماء105689

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991008108-09-02العمري فيروز105690

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999953389-09-03بوشعبن خديجة105691

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999882415-09-08العوفي رجاء105692

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999986746-09-08استيتو  نور الهدى105693

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999946163-09-26الدحمون محمد105694

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999947611-09-28نية  فاطمة الزهراء105695

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991037881-10-02بلخير زينب105696
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999890490-10-24اشميشة امنة105697

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999921335-10-26بنعمرو سمية105698

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999924787-10-28الفاضلي يسرى105699

9ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999965546-10-29جناح سهام105700

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999882154-10-31امهاوش وئام105701

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999923705-11-05الزريفي فاطمة الزهراء105702

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991031171-11-08الرايسي هدى105703

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999964248-11-18النعماني نجوى105704

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999950930-11-20صبار شيماء غادة105705

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999903704-11-26الكادي  يوسف105706
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999933864-11-28ايت اشي حفصة105707

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991044092-11-29الطويل لمياء105708

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج19991028407-12-04ابن زعالة عدنان105709

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999889256-12-06األخضر علي105710

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999962518-12-13الراشدي  عالء105711

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999942310-12-15الحجاجي  شيماء105712

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999903703-12-18الحجام   مريم105713

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999978473-12-21الدويري اكرام105714

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999916584-12-27العمراني  رجاء105715

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج1999907663-12-28احريوش جمعة105716
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001019915-01-03بوشبتي زينب105717

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000928940-01-12بشرى الغنجاوي105718

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000954650-01-20المسعودي إكرام105719

10ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000927205-01-21رابح أسماء105720

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001039485-01-22مكروني نورالهدى105721

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000947584-02-06سليماني هاجر105722

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000937535-02-10المنصوري محمد105723

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000907337-02-24فواسي بثينة105724

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001024022-03-08سعيد هدى105725

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001034624-03-13الحميوي زكرياء105726
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001015350-03-15المدرب سهام105727

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001038227-03-19ناجي فهد105728

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000993803-03-23الذكي لمياء105729

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000928736-04-04بنداوود ايوب105730

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001021653-04-09الرافي لمياء105731

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000919736-05-01الزكاري  محسن105732

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000904869-05-06بودين  حسنة105733

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000948857-05-10اغزال فائزة105734

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000943766-05-12خرباش فوزية105735

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000953763-05-15الكنوني إنصاف105736
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000870677-05-16بومعزة فاطمة الزهراء105737

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000923245-05-20الفويسي  توفيق105738

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000955552-05-27فحصي اميمة105739

11ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000948222-05-27المسعودي فاتن105740

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000961957-05-28الهوف امين105741

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000879849-05-30لطيفي زكرياء105742

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000876860-06-01الهياللي ابتسام105743

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000950058-06-01افري فائزة105744

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001019923-06-04العلوي االمراني أميمة105745

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000914816-06-04الجاودي  نهيلة105746
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001002969-06-07فاظصي مريم105747

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000971610-06-10حدودة ليلى105748

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000988801-06-15األزرق إمان105749

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001005875-06-20العماري اكرام105750

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000948012-06-25نيمي رجاء105751

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000973372-07-03بلحسني سهيلة105752

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000932773-07-23العرشي ياسين105753

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001001088-07-30فريح نجيم105754

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000878586-08-01عامري محمد105755

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001041178-08-07العلمي كوثر105756
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000937001-08-31ابويعلى حفصة105757

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000953766-09-16الشيكر سناء105758

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000910161-09-16فالح ايمن105759

12ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001048200-09-23نجار فاطمة الزهراء105760

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000902367-09-29السباعي شيماء105761

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000875502-10-07سرحان فائزة105762

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001034376-10-07الشرقاوي الهام105763

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000919589-10-10البكار إيمان105764

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000884383-10-19النويشي هاجر105765

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001005993-11-07السالك نصيرة105766
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000914134-11-12العوبايدي أسماء105767

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001019619-11-16دادوش وئام105768

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001060501-12-01الجهاني محمد105769

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20001010116-12-06الزنبي سلوى105770

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000942127-12-08اليحياوي حسناء105771

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2000905374-12-30عبوبي سعيدة105772

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001975121-01-08حمومي شيماء105773

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011039659-01-22بوكزيزة محسن105774

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001966595-02-04خالد فاطمة الزهراء105775

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001913300-02-18بنبراهيم شيماء105776
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011014158-02-22امالح  سهام105777

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011021982-02-24الطاهوري  شيماء105778

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001897299-03-04الكرواني دنيا105779

13ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011020354-03-22النجار محمد105780

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001918274-04-04بقالي هجر105781

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001909179-04-24شيبو غيتة105782

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001959660-04-27الصغير إيمان105783

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001958128-05-05االشهب الحسنية105784

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001931498-05-06الحماموشي اميمة105785

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011019760-05-09البويسفي عبد السالم105786
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001922511-05-25اجبوه بثينة105787

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001868780-06-05برلش منال105788

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001920576-06-06تيت وئام105789

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001896562-06-11اسالك ابتسام105790

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001886729-06-19الميداوي إكرام105791

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001931502-06-21محي الدين زينب105792

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001975362-07-18البخاري فاطمة الزهراء105793

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011029232-07-19صالح  فاطمة الزهراء105794

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001973249-08-04الحمليلي بثينة105795

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011000925-08-13العمارتي أميمة105796
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011006855-08-19البالغمي نجوى105797

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001925275-08-20دياني جيهان105798

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001908905-08-26القاح اميمة105799

14ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001983334-09-05علوان بسمة105800

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011030059-09-10اشطيبي يسرى105801

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011018273-09-14مستعد حسام105802

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011017664-09-18الكحش سفيان105803

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001941911-09-21محجوبي أشرف105804

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001948509-09-24تغبلوت نجوى105805

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001975606-09-27التاه وداد105806
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001980699-10-02المنصوري الصافية105807

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011004769-10-11الشاوني حمزة105808

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001886938-10-15الحروشي  غزالن105809

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001871958-10-22اغني شيماء105810

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001972332-10-24زيتوني منال105811

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001952550-11-26النوارية  حفصة105812

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2001989639-12-05موساوي سميرة105813

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20011025520-12-22المهدي حسناء105814

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20021047333-01-01اباي حمزة105815

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2002915434-01-02حمالة وجدان105816
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قاعة المباراةمركز المباراةمديرية المباراةالتخصصرقم الطلبتاريخ االزدياد االسم والنسبرقم االمتحان 

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

مباراة توظيف أساتذة التعليم اإلبتدائي مزدوج

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس
هام جدا:

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

 يمنع منعا كليا على المترشحين حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية أخرى داخل مركز اإلجراء، وفي حالة 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 لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2002983464-01-10المديين فاطمة الزهراء105817

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20021022501-01-18الهياللي أمال105818

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج20021065112-03-10المفتاحي  أسماء105819

15ثانوية لال مريم اإلعداديةإقليم: تاوناتمزدوج2002982554-03-29صابري عفاف105820


