
مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةابتسام البوخداوي400001

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةابتسام وافركي400002

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاحالم حالو400003

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاحماد حادق400004

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةالحسين خوباز400006

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةالحسين بوعيق400007

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةالسعيد ايت الحسن400008

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاملعطي لعوان400009

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةايوب حمداوي400012

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةبجغيتي رضوان400013

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةجالل لجمي400015

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةجمال كروم400016

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسام زاد400017

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسن فرعون400018

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسن  حنصالي400019

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 1و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسن بابا احمد400020

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسن ارزيز400021

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسن توراوين400022

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحفيظة خلفاوي400023

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحليمة جبران400024

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةخالد ايت الحسن400027

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةخالد بن داود400028

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة الزعيمي400029

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةرشيد الطاهيري400032

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةزكرياء والشمش400035

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسارة وزمي400036

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسعيد بلعسري400039

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسعيد شاطر400040

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسكينة الدهري400041

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسكينة حرشاوي400042

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 2و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسكينة انكيس400043

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسلوى البصري400044

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسمير انفضواك400045

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسمير سعدوي400046

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسناء اقدي400047

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةشوفال عبد الكريم400048

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةصابرين العسري400049

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةصالحة عرباوي400050

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعائشة الحمداوي400052

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعادل البحري400053

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد اإلله  بوملان400054

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد الصماد بوتمير400055

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد الصمد اكضيض400056

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد الصمد ايت ابراهيم 400057

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد العزيز ويامنة400058

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 3و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد العزيز الرامي400059

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد الفتاح لعوان400061

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد الكريم هال400062

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد هللا حباب400064

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد هللا ايتبنعلي400065

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبدهللا بوشكوك400067

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبداملالك ونهاري400068

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعزالدين تمكونت400070

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعزالدين  عاللي400071

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعماد  بوقريعة 400073

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعواطف وهبي400074

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةفؤاد عبيدي400075

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء محسن400077

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةفيصل  ايتمالك400078

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةكريمة الحيمر400079

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 4و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةكمال العسري400080

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةلحسن  الواحدي400082

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةلحسن تبركات400084

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةملياء البصري400086

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحسين ايت بن عدي400088

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد عوبيد400089

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد  بوشراك400091

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد مغراني400092

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد طارق400095

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد لهاللي400096

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد أعمي400097

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد بوتفدى400099

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد بوزرايب400100

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد مقور400101

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد حموش400103

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 5و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد حجاج400104

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد رحمون400107

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمريم املذكوري400109

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمولود ابراغ400111

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةنبيل بورجا400114

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةهشام العزيز400115

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةياسين داغي400117

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةياسين وبيه400118

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةياسين حضر400119

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةياسين ابريني400120

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةيوسف  امدياز  400121

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةيوسف  عاللي400122

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةيونس جواهري400123

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةأحمد بوزيد400124

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةأشرف  أزنزال400125

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 6و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةإلياس خطيب400126

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةأيوب سكوم400127

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةادريس جوهري400128

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاملهدي فالق400131

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةامين الحسني400132

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةبشرى  بن اما 400133

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسن جوهر400134

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسن خوي400135

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحفيظة العربي400136

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحمزة الرحوي400137

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحميد ملو400138

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةخليل نورالدين400140

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةرحال ميراث400141

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسعيد عليل400143

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسعيد العمراوي400144

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 7و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسكينة  ياسيني400145

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةصالح الدين فائق400146

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةطارق وادي400147

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد الرحيم العمراوي400149

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد الصمد امللك400151

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد الغاني هلومي400152

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد اللطيف العريش ي400154

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعثمان مقدمي400155

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةفاطمة نجدي400156

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء بطش400157

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةفريد راديوس400159

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد طاليبي400160

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد وقاري400161

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد ياسين  نبولي400162

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمريم مبروك400163

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمريم فخراوي400165

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمهدي ناجح400167

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمينة  الروض ي400168

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةوفاء زكرياء400169

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةيوسف عالوي400170

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةيوسف دهبي400172

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةيونس مرزاق400173

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللأسماء وهابي400175

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللأمال اإلدريس ي400176

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللأميمة التالوي400177

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللأمينة أومغار400178

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللابراهيم جندو400181

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللالتزاني ايوب400182

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاملصطفى  عالبو400184

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللامحمد بنسعيد400185

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللامين اخويا400186

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللانس عبد الحميد العالمي400187

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللايوب العكاري400189

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللايوب صادقي400190

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللايوب حمزاوي400191

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللبشرى صاديق400192

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللبيشو صالح الدين400193

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللجهاد واحدي400194

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحسن فسواطي400195

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحمزة عليجة400197

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللخديجة  صبري400200

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسعيد مزوار400204

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسعيد أبنا400205

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسفيان وعريب400206

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسلمى الناهري400207

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسلوى خلوق400208

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسميرة زربيب400209

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الصمد زهيري400210

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد املجيد  احس ي400211

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الواحد ليموري400212

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبدالرحمان البعالوي400214

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبدالعزيز  غريب 400215

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعزيز أمتوك400216

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعلوي    عبد الرحيم400217

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعلي الوردي400218

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللغزالن إغيض 400219

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللغيث ورداني400220

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء فكري400221

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللقلمة فكار400222

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللليلى األمالي 400223

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد أبو الحسن400224

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد الوعرابي400226

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمريم شراس400230

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمصطفى ليديري400231

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنادية كليل400232

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنهيلة بلبريق400233

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللوليد نابطي400236

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللياسين وغاض 400237

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليوسف طه400238

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليوسف اوليم400239

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليوسف الزهراوي 400240

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحأيوب بنبيكة400243

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحجهان باكي400244

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحجواد خشوني400245

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحجواد مهاجر400246

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالححسن معروف400247

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالححورية  زايد400250

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحدوان سهام400254

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحربيعي  الحاج400255

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحزهور الحدومي400257

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسعيد أكهو400258

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسكينة جياد400259

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسلمى بحيحي400260

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسيدي أحمد  املعدودي400261

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحصارة  قرافي400262

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحصالح قرفي 400263

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحطالل خدري400264

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبد الفتاح كريت400266

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبد اللطيف لوضيفة400267

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبداالله عاطي400268

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبدالرزاق العبار400269

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبدالعزيز البنان400270

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبدالغاني رارش400271

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبدهللا شبيش400272

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبداملولى نقابي400273

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبدالوهاب تبين 400274

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعثمان الزكراوي400275

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعزالدين معقول400276

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعصام بالل400278

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحغزالن زين الدين400279

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفؤاد بطال400280

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفاطمة قرواش400281

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الوارد400282

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفاطمة لزهراء السعالوي400283

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفتح هللا قصماوي400284

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 14و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحكوثر قاسمي 400285

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحلحسن طالبي400286

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحلكبير الدردوري400287

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحليلى زكاني400288

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحماجدة  صادق400289

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحمد الهشامي 400290

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحمد خزرج400292

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحمد ياسين   الفاتحي400294

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمروان نوني400295

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمريم قصاب400296

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمريم غسان 400297

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمصطفى عثمان400298

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمصطفى موساوي400299

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمهدي زين الدين400300

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمونا الصرصاري400301

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 15و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحنبيل الهنادي400304

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحنسرين  لعزيبي 400308

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحهشام الحمداوي400311

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحوفاء بنحمو400312

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحياسين املرتجين400313

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحياسين فجوي400316

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحيوسف ايت اجة400321

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحيونس فال400322

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةأسامى سربي400324

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةأسماء  سنان400325

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسامة الرفيق400333

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسعيد كواش ي400334

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةالحاج اهبور400335

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاملصطفى اغدو400336

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةايمان كليلي400341

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 16و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسن فتحي400345

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة  سابري400354

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسعيد الورض ي400363

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد الحكيم  خياط400371

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد الحكيم بوشيار400372

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحسن بن الضريف400391

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد عطيجان400396

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد حمويش ي400400

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد رزقاوي400401

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد      أمقران  400402

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمراد الزاهي400404

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمصطفى أيت علي400407

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 17و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةأحمد أقدار410001

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةأمين  بنعبدو410003

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاحماد حادجي410007

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاحمد العوني410009

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاكرام ملوك410014

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالحسين شطار410017

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالحسين  احاجى410019

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالسعدية خيري410020

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالعربي موجاني410021

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةامال السالمي410026

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةبدر محمدي410029

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةبشرى  عربوش410031

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةجعفر الفاضلي410040

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةجواد باهرا410044

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحليمة مزوزي410054

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 18و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحمزة مساعف410055

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحميد كرير410057

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخالد أيت نبارك410064

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخالد مسنى410065

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخالد العمراني410066

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخديجة  الرايس 410067

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخديجة اماوي410068

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخديجة  الياسع410069

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخليفة بن قاسم410072

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرشيد اوعجيك410074

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرشيد عزيز410075

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةزهور  العواد410079

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسعيد قرواني410081

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسلوى خوداوي410088

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسليمان مرزوك410089

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 19و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسميرة حشاد410092

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسميرة اوملان410093

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد اللطيف لكني410124

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد هللا الوعزاني410125

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبدالحي بنعدي410127

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعمر مكاوي410135

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفاطمة الروشاني410138

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفيصل مرزوق410149

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد  حادجي 410166

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد مهدي410168

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد بكني410178

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد قرواوي410179

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد أمزيان410185

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنزهة  كعيدي410202

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنورالدين بوتاج410209

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 20و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةياسين أمين 410221

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد الكرناوي410331

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة انزيض410379

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد الصالحي410390

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليوسف الفرساوي410407

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاملهدي  عسال 410422

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللالهام بصراوي410424

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحسناء صرفي410437

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللخديجة قسام 410445

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء صفيح410504

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفوزية  الكريعي410510

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمجيدان فاطمة الزهراء410520

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحسن السعدي 410521

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمعاد تالت 410537

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللميلود مخداد410538

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 21و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنادية القماح410540

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنبيل رغداوي410544

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنجوى زوهير410548

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنزهة االصل410552

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللهند رايس410559

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليوسف زرايدي410567

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليوسف  التونساوي410570

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليونس راملي410571

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليونس الدويمي410572

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللإسماعيل  عاطيف410575

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللأمينة داوود410576

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللابراهيم امغران410579

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاسماعيل ربيعي410581

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللالحبيب الخودي410582

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللالعربي يعقوبي410584

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 22و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللالغازي مسقي410585

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاملصطفى  اختم410590

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاليسع كريم410591

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحميد املكدولي410599

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحنان التباعي410601

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 23و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللأحمد ازريكو420002

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللأسماء فاضل420004

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللأسماء برقوش420006

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللالحسين ايت الحاج420027

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللحسن عبيدي420054

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللحمزة الوشواني420063

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللخديجة لهريمي420072

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللرشيد التونس ي420080

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللرفيق نديري420082

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللسعيد السعديي420094

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللسمير اليحيوي420102

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللطارق تمغالت420110

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الحميد ازمير420114

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الحي قالدة420116

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الرحمان  الراوي 420117

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 24و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الرحيم بورشوق420122

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الرزاق  الساخي420123

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الصماد الخلوفي420124

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الصمد مسكور420126

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد العالي املنصوري420128

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد العظيم أنفلوس420134

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد هللا  الحافظي420138

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبدالرزاق الصالحي420144

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبدالفتاح افران420146

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبدهللا بورتي420149

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعثمان  حميدوش420150

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعزيزة فاضل420153

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعمر  مجان420157

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللكمال احمني420169

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني مالللبنى ايت بنعلي420171

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 25و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني مالللحسن قصطالي420174

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللليلى بن القائد420178

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحماد بوشوى420180

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحماد نبيل420181

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد تحلبة420182

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد  ايت وجا 420183

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد مرغو420185

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد ايتبنعلي420192

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد بامو420194

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد ايت بوريك420197

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد عريفي420203

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد فريدي420206

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمراد بوناصر420210

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمروان مرواني420212

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمريم جبراوي420214

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 26و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمهدي مدرك420228

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللموراد كنون420229

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللنادية  الحسني 420235

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللنادية سلمي420236

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني مالليوسف أحسين420252

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللالشرقاوي بنور420264

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللحياة العدناني420272

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الواحد الشريكي420303

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد كريم420324

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللهشام فكيري420342

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني مالليوسف عيس ى420346

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللسناء الحالم420404

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللصالح منور420409

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللكمال متوكل420441

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد عبضالوي420459

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 27و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللأيوب بوحويدة420494

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللحمزة توفيق420516

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللحياة العدراوي420520

06/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللسهام بنحاوش420536

06/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللشعيب كليطف420539

06/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعادل لكراوي420540

06/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الوهاب الحفياني420550

06/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعمر سفياني420555

06/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللفراح بكرش420564

06/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد قصطال420568

06/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد زتمو420573

06/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد  يسين420576

06/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني مالليونس اعسو420592

06/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني مالليونس املهداوي 420593

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 28و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الفلسفة (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحأميمة اإلدريس ي440001

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحابراهيم ززولي440003

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحابراهيم بلحرات440005

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحاسماعيل شاهي440008

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحايمان بحيدة440014

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحبثينة باعدي 440016

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحجمال مزياني440020

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحرشيد العيوش440030

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحرشيد ايت حموا440032

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسناء الخطاب440037

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبد الغني نهرو440044

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبد اللطيف بلوك440046

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعيس ى ارحو440051

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحلحسن الراض ي440057

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحلطفي بوزيان 440058

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 29و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الفلسفة (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمباركة أمزيان440060

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحمد  دهماني440063

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحمد موساوي440066

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحنورالدين البوزياني 440074

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحهشام  ازغاري440075

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحوليد الوزاني االبراهيمي440078

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحيوسف ادجعي440081

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاحمد الحبيب440087

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبدالصادق الدراري440091

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد ساملين440093

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللهجر عزراوي440096

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسهام محمدين440106

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبدالرحيم جناح 440111

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنورالدين  الوالد440123

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليوسف القرش ي440128

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 30و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الفلسفة (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللالحسين حمداني440129

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاملصطفى الحاجي440132

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللبوعبيد  دسطوبي440133

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنبيل عطيفي440146

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللجواد زايد440156

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللرحو اليوسفي440160

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعصام كربوش440170

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة  السعيدي440171

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد هاشمي440177

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللهنو غالس440184

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 31و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الفيزياء والكيمياء (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالسعيد معتمد 450010

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحنان وعالي450028

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحياة الصغير450029

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخليفة الصبحي450030

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةزوهير اكني450036

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةزينب الحامدي450037

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسعد بوزيد450038

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعادل الفاطمي450044

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد الجليل البدر450046

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد الرحمان  حاجي450047

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد هللا ايت لعريف450051

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد الواحد مهاد450052

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبدالحفيظ شرفي450053

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعزيز بورحى450057

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعزيز بالر 450058

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 32و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الفيزياء والكيمياء (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعمر غالم450063

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفؤاد أكوجيل450064

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفؤاد مسعودي450065

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفاطمة الزهراء انكور450066

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةلبنة هليل450067

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةلحسن  ازناك 450069

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحفوظ بن موس ى450071

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد لعريف450073

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد لهوير450074

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد املحفوض ي450077

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد رضا الشريع450079

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمريم املاللي450081

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمريم تمليلت450082

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمصطفى  املناوي450084

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنسيمة بوطيب450086

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 33و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الفيزياء والكيمياء (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنوالدين املسكيني450087

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةهند فضلي450091

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةياسين كروم450093

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةيحي رمضان الفردي  450094

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةيسين عالوي450095

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةيوسف املكروم450097

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةيوسف سمايو450100

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةأحالم الغزالي450103

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةأمين معموري450105

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةابراهيم جوهر450106

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالهام بوقنيطير450110

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةايمان حيضري450111

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةايوب املرابطي450112

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةبوشتة حفينة450113

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحمزة عبالوي450115

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 34و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الفيزياء والكيمياء (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحمزة  زعرور450116

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخديجة ربطاوي450117

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرجاء معله450119

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرشيد الحنانة450120

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرضوان الحركاوي450121

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةزينب عمار450122

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسارة عاشق450123

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسمية املرجاوي450125

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسناء زغبيط450126

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسهام سالك450127

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسومية ايت ملوك450128

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسومية حداوي450129

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعاطف لشكر450130

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد الصمد خدي450132

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد العزيز الخراز450134

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 35و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الفيزياء والكيمياء (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبدالرحيم لهواري450135

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبدالكبير الجبلي450138

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعمر ايت العالية450144

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةكريمة حمدون450147

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد ليمان450149

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد مشهوري450150

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمريم التوفيقي450151

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنادية الحسناوي450152

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنادية وحمو450153

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنعيمة  امزيغ    450155

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنعيمة العمراني450156

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةوديع أمالل450159

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةياسين ركيك450160

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةياسين الكريم450161

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللأمينة القصري450164

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 36و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الفيزياء والكيمياء (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللأنس الهرمي450165

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاحسان  سباعي450167

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالل املصطفى أيت رحو450168

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاوميمة شفيق450170

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللتوفيق باجوب450172

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحليمة حطوطو450174

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحنان الساقي450175

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللرجاء جدار450178

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللزكرياء مكريم450179

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللزنبة زرقاوي450180

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسهام   الكريمي450182

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الرزاق احسيس ي450186

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء  الشرقاوي450191

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد احانو450194

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمراد خليل450197

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 37و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الفيزياء والكيمياء (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمريم بلقاض ي450199

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمريم ابوربيل450200

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنبيل بوخريص ي450202

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللهشام  زكني 450207

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللهشام السساوي450208

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللإبراهيم حديوي450210

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللإسماعيل  الحمساني450211

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللابتسام عطفي450213

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاحمد جمعاوي450215

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللبوشرى الدرعي450220

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحسام الدين السعيدي450222

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللرضوان شعطيط450228

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسلمى وهبي450235

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللطارق موحريز450239

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبدهللا مرداد450250

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 38و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الفيزياء والكيمياء (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء زهرالليل450255

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد هرماش ي450268

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد عدنان ساس ي450269

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللالصديق زمزامي450290

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللبدر بسكمار450292

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللجواد أمباركي450296

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللزهرة كوعلي450302

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللزينب زولي450304

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الرحيم العروي450309

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الرحيم والتهامي450310

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبدالعالي بوعمام450311

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعمر ازلوغ450312

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 39و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةأبو بكر جالم460001

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةإدريس أشقير460002

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةأسامة حسناوي460003

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةأيمن مرسافي460006

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةابراهيم أدار460008

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاحالم الحداد460009

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاسماء حمديس460012

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالبشير الجملي460013

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالحسين التهامي 460014

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالحسين بوزلكي460015

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالسعيد نايت احدى460017

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاملهدي رحيم460018

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاملولود صادق460019

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالهام وبوهريم460020

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالهام ايت كرداس460021

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 40و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةامنية الدعدي460022

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةامين الرائيس460023

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةايمان الناصري460027

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةايمن شتواني460028

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةايوب نوري460029

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةبهيجة ايت وعراب460033

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةجمال عيبيد460034

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةجمال ابن حدو460035

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةجميلة بن عمار460037

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحمزة اوعزى460041

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحميد امحى460045

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحياة امغار460046

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخالد بوستى460047

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخديجة بن سيسان460049

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرشيد ايت بوشوي460053

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرض ى تصفصافين460055

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةزكرياء بدر460056

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةزهيرة لبحاح460057

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسارة مكور460060

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسعيد بن الشيخ460062

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسعيدة موشتى460063

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسكينة افقير460066

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسكينة  سعيد460067

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسكينة عميروش460069

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسمير بلحو460071

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةصابر طروش460073

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةطارق بناني460074

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعاتق الواح460075

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد الرحيم بولحية460079

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد الرزاق بركام460080

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد العالي بلمجدوب460082

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد العزيز باسم460083

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد الواحد صدوق460087

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبدالعزيز عثماني460089

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعزيز والشريحة460092

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعمر ناهض460094

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةليلى  وسغدى460108

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةليلى بابا460109

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد  زويتي 460112

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد منير460113

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد أكركاري460116

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد  مرباح 460118

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد ايت رحوا460119

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمود زروال460124

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمريم شامو460128

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمصطفى مميس460129

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمصطفى خويا ابراهيم460130

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمصطفى  الوردي460131

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمولود أزضوض460133

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمينة العوامي460134

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنهيلة الكيرام460139

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنورة عزاوي460141

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةوداد الفراوي460145

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةياسمين بوشفرة460146

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةيوسف  شهيد460148

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةيونس حالم460153

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاحسين محمد460159

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاملهدى خربى460161

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاملهدي لعالم460162

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللالهاللي محسن 460164

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللجمال املصليت460166

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللجمال الدين عضيم460167

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللجميلة سمراني460168

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحسام كبور460169

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحمزة لهبيل 460171

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحميد  جوهري 460172

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحنيف شكراني460173

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللخالد فالحي460174

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللخديجة فرج460175

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللشرف نزهي460181

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الحميد العبدي460182

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الرحمان عسري460184

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الصمد امخو460185

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الغني مرحاب460187

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الغني املنصوري460188

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللغزالن رحمون460194

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء ادنيبي460195

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء رشود460196

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد أمين  منجد460204

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاملصطفى ايت اخشوش460220

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللبدر اسديري460228

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحميد فالحي460234

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللرضا رزاق460243

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللزينب ابولعكيك460245

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسارة الحرش ي460251

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد العزيز بوهالل460268

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد املجيد عبد النباوي460270

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الهادي كيرو460271

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبداملطلب شطيبي460272

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللغزالن ايت بلقاس460282

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد بوحاج460297

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد  يفغ460300

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمراد قجي460303

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمريم ليم460308

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمريم لشقر460309

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمصطفى ليعيش ي460310

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللهشام البوزيدي460320

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللياسين الدحيوي460327

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليوسف بن دادز460329

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليونس حرتي460332

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللأسماء  سليماني460333

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاحمد  مرسلي460335

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللازكمو سعيد460336

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاشرف الفياللي460337

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللالشيماء  بنعلوش460338

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 
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مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحنان سكادي460345

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحياة الحركاتي460346

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللخديجة وازيدي460347

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللرشيد  سنوي 460350

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللرشيدة موساوي460353

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللزيد كرمي460354

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسارة عيادي460357

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسعيد متطهر 460358

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسعيد هاللي460359

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسكينة شويخان460361

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسميرة منير460362

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الكريم زعمي460367

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبدالرحيم شكوك460368

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبدالرزاق حديوي460369

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبدالهادي التسليم 460370

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 48و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللكريم سويف460377

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللليلى بن حم460380

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد عطومي460383

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد بنموس ى460384

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد العماوي460385

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد باسم 460386

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد نجار460387

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد صفيحي460388

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد  شريك460390

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد  ضفير460391

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمريم ملحي 460393

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنسرين عابدي460396

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنورالدين الحشلوفي 460398

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنورة   مالك460399

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللأيوب بلمجدال460410

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 49و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللجهاد مستقل460421

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللخولة خشني460426

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللرضوان موجان460427

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللزكرياء باحقي 460430

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسهام تواتي460442

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد هللا كتالس460450

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعمران حجي460456

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاضل شكور460460

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد فرعوني460476

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد حفيظ460478

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللياسين دردور460496

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليوسف بوعالم460497

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 50و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةإلهام حراش470002

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةابراهيم الراض ي470006

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاحميمدي الرويس ي470007

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاسية داودي470012

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالسعيد بوستى470016

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاملصطفى عقيت470018

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاملهدي وقيد470019

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاملهدي االصيلي470020

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةبهيجة  الزعتر470023

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةبوشرى  الركيك470024

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةبوشرى توراوين470025

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةجمال حدمي470028

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةجميلة حاجي470029

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةجواد الباز 470031

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحجيبة ايت مسعود470033

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 51و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحسن هموا470034

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحسناء امراحة470035

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحفيظة عبيد470038

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحليمة فاضل470044

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحليمة  باحمي 470045

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخالد اشعيب470055

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخالد موهو470056

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخديجة الضاوي470061

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرجاء  الفاللي 470063

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرجاء املطلع470065

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرشيد زهواني470066

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةزكرياء الساقي470069

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةزهرة خوالن470071

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسعيد  نمزيلن470075

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسفيان  السائح470080

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 52و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسماح الهاشمي470083

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسمية باتو470085

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسميرة خيو470087

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعادل  لعزيز470102

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد الحي الفولي470105

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد العاطي غنان470108

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبدالكريم أيت زنب470115

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعماد عشا470125

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةغزالن الراض ي470127

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفاطمة الزهراء املعزوزي470135

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد مهداوي470158

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد شهبون470161

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد  شماوي470162

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد حراز470168

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمولود بوقوج470180

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 53و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنبيل مجدوبي470183

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنعيمة شوعي470186

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةآسية شفيق470196

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةأمال  خربوش470197

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةأيوب الطاهري470198

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةأيوب دروس ي470199

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةابراهيم  الوافي 470202

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالحسن شليح470208

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالعربي العدنوني470212

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاملصطفى زمكور 470217

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةامليلودي حميد470219

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةامين العمراني االدريس ي470220

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةايمان الحجلي 470224

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةايمان التالوي470225

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةبهيجة الشاكوري470233

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 54و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةثورية العكاد470235

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةجواد ايت بوحدو470236

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحبيبة لعواطني470239

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحبيبة بكري470240

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحسناء املرواني470242

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحفيظ لباد470245

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحكيمة امينان470246

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحليمة نافع470249

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخديجة حالن470258

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسعيد اشيت470277

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسكينة الساخي470282

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسلوى علوى470283

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسميرة كوعمر470284

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللطاارق النعماني470294

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد العزيز بوخني470299

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 55و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعتيقة العرباوي470311

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعزيز سهيل470313

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة بوخدادي470321

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة عاريض470323

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة والريحان470325

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة نور الدين470326

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللملياء العطار470342

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللليلى فوزي470345

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد لطفي470349

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد دهاب470355

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمراد ازرايك470360

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمريم امزيان470361

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمصطفى لحلو470365

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمصطفى  الشناق470366

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللهجر الرزاقي470377

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 56و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللأيوب أفيون470391

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاسامة  الكرناوي470393

05/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللجهاد بوزياني470402

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحليمة تورشلي470408

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحنان الهاشمي470410

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحنان حافير470411

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللخديجة مستنصر470415

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللربيعة اقديم470416

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللرجاء عردال470417

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللزهير الراك470420

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللزينب موزارور470421

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسعاد بنمسعود470422

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسعيد الزعراوي470425

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الفتاح الحيان470430

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعز الدين  جدار 470432

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 57و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعزيزة صباح470433

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء بوقلي470436

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء متعبيد470437

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللفتيحة النعيمي470442

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللكمال بوداي470445

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد غارس470449

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنجاة زيكزي470455

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنسيمة باخوش470456

05/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنورة عفيف470458

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليوسف حداد470461

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللإلهام  ملريش ي470462

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللإيمان  الكنبوري470463

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللالحبيب صفواني470465

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللالزهرة الراقي470466

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللالكبيرة سباعي470468

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 58و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللاملصطفي الفادي470470

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللامنة شرفي470471

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللايوب  الفرساوي 470472

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللبدر التزاني 470473

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللبوشرى الورداني470476

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللجواد الساكت470477

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحليمة كبدي470482

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحليمة سلوان470483

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحمزة عنب470485

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحميد التهامي470486

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحنان البهلول470487

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحنان العدناوي470489

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحنان أبو طفيل470490

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللحنان الزهراوي470491

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللخديجة  الزاوي470493

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 59و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللخديجة افيدي470494

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللخديجة صدقاوي470495

06/01/201908h30ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللرابحة ندير470496

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللرشيدة الهاشمي470499

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللزهرة علواني470500

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللسكينة سالك470505

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللشيماء  موهب470512

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد العزيز جبراني470516

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعزيزة  فرسان 470522

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللغزالن سعيدي470524

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللليلى منصور470547

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمحمد ابريطيط470554

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللمصطفى امرشيش470558

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد الصمد يسين470615

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللعبد هللا أناصر470617

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 60و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزياللنيهاد  القزوي470646

06/01/201914h00ثانوية املسيرة التأهيلية بأزيالليونس تمجين470659

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 61و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةإلهام حافظ480001

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةأيوب لعطور480003

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةابتسام ايدير480005

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسامة الكناري480007

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسماء وخوية480008

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاكرام مازين480009

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةالعميري خالد480012

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسن أبقاس480025

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحليمة اشقير480028

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحليمة  موجان480029

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحميد زاهوري 480030

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةحياة بوسكروي480033

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةرشيدة الضروفي480042

05/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةرشيدة  فراجي480043

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةزايد العطاوي480045

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 62و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسفيان اعراب480053

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسلوى  وهبي480054

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةشرف الغزالوي480058

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد الغاني  قاسم 480065

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبد اللطيف عابيد480067

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعبدهللا الزهراوي480070

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعلي تمغالت480072

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةعلي الهاجيم480073

05/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء رحيوي480083

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد دهي480089

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد كرادة480090

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد أولوحدوش480093

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد وهيب480097

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد بنمسعود480098

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمروان بحو480099

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 63و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمروان الشامي480100

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمروان سليمان480101

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمريم  اعراب480104

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةنبيل بقني480111

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةنور الوئام العقرب480117

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةهند كرواو480121

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةوستي محمد 480124

06/01/201908h30ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةيوسف السعيد480127

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسامة حسيني480130

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاملصطفى الحرش ي480133

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةاملصطفى  حناني 480134

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةبشرة كريم480139

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةزكرياء سراج 480144

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةسعيدة نجاح480145

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء انحاس480150

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 64و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةمحمد الخطابي480154

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةنادية الخطابي480156

06/01/201914h00ثانوية القاض ي عياض اإلعدادية بخريبكةياسين زورع480160

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحادريس قدوري480164

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحاكرام امين480165

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالححمزة دليل480178

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالححنان  كريش480179

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحخلود صبار480185

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبد الرحمان تابتي480201

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعزالدين  الصابر480205

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء مراني480206

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء العدناني480208

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحكمال العفو480211

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحكوثر لخديم480212

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحمد فرتاحي480215

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 65و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحمد أمين العلمي480216

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمراد الداودي480217

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمرية اوخش ي480219

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحنزيهة سهام480222

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحنسيمة اسيم480223

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحهاجر بن بركة480224

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحوجدان بادو480227

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحوسيلة حوميدي480229

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحوفاء عنباوي480230

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحياسين حاجي480231

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحياسين بوشرب480232

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحيسرى الجرودي480233

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحيسرى حمزاوي480234

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحيوسف تبديت480235

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحأسامة لخميس480236

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 66و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحأسماء عطفي480237

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحأيمن لشهب480238

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحابتسام الشميطي480241

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحاسماعيل صدقي480243

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحاسية مداق480244

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحالشاوي صالح الدين480246

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحاملهدي عدناني480247

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحالهام موحة480248

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحامين  عبدوني480250

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحايمان حنجاف480251

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالححسام  صحراوي480253

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالححسناء شاكر480255

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالححسنية  الشائط480256

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالححميد عبدالوي480258

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالححنان  اوسمنا480259

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 67و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالححياة ارسالن480260

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحخديجة مسليم480262

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحرجاء ملنور480263

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحرحاب الكناوي480264

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحزكرياء نفوس ي480265

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحزينب العلوش480267

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسارة العسري480269

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسامية  املعموري 480270

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسحر  املامون480271

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسعاد الحشادي480272

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسعيدي  سفيان480274

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسكينة املول480275

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسلمى لعراش480277

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسناء سالمي480279

05/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسناء عطاس480280

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 68و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسومية  نزيد480281

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحشيماء خيشو480282

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحشيماء معتوق480283

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحشيماء العافي480284

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحصوفيا ايمان املكاوي480286

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم الهشامي480287

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعبد العزيز مزوز480288

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعثمان رزاق480290

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعزيزة بن الكردادي480291

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفاطمة سبهي480294

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء بيموت480295

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء عسال480296

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفدوى ايت احساين480297

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفوزية قاصد480298

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحكريم الهاللي480299

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 69و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحكريمة نصيري480300

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحكوتر الشرقاوي480302

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحمد بحار480311

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحمد ياسين مناري480314

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمروان الحيان480315

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمريم بدة480317

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمريم الدرويش480318

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمعداني بوعبيد480319

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمونية الفزاري480320

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحنادية   عاطف  480321

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحنبيهة سلماوي480322

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحنهيلة استي480323

06/01/201908h30مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحنور الدين يونس480325

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحهاجر أشروي480326

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحيونس الحسني480340

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 70و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحإلهام  بوكبير 480343

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحاسعيد  الجوهري 480346

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحاعلي صبري480349

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحالشيماء  أمحروش480350

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحالهام ناصيري480351

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحايوب كودة480353

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحبشير زروق480354

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحجيهان بحباح480356

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالححيات العياش ي480357

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالححياة اعدى480358

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحرشيد  اقبلي 480362

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحسعدية سليماني480368

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحعصام اجعنط480374

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحفاطمة باحو480377

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحليلى الطالبي480381

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 71و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمجاط حسناء480382

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحسين اهيا480383

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحمد املليح480384

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحمد أزكاغ480385

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمحمد  توتو 480387

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحمريم الطاهري480390

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحنعيمة اسوالي 480391

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحنوال الوالي480392

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحياسين الرباط480395

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحيسرا بوهريم480396

06/01/201914h00مدرسة ابن زيدون االبتدائية بالفقيه بن صالحيوسف حاجين480398

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 72و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

املعلوميات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللبيالل  شاجع429001

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبداللطيف ابير429002

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد ليموني429004

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد بوسكسو429005

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمها سعد429006

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللابتسام القاسح429008

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللابراهيم الفالحي429009

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللسفيان مربطي429012

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللسوكينة اوفقير429013

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الرحيم  ايلول429014

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الكريم معرير429015

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبدالقادر مومان429016

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللوفاء موعدري429019

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني مالليوسف منصور429020

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللالياس  بلعالية429023

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 73و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

املعلوميات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللاميمة القصري429024

05/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللرجاء اوعداد429027

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللصارة دريهم429029

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الواحد  ايت ايدار429031

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبدالصمد أزنيني429032

05/01/201914h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعماد جباري429034

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد عماري429036

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد أمين  بوييسك429037

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمراد العالوي429038

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللهند بواحي429040

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللاليامني أنس429043

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللزهير حيان429046

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللفاطمةالزهراء الهالوي429047

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللكريمة زواري   429048

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد مورادي429049

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 74و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

املعلوميات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللأحمد الراشدي429050

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللاميمة منوار429051

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللرحماني سعيد429052

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللرشيد االدريس ي429053

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللزكرياء الراشدي429054

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللفاطمة الزهراء بنقاسمي429055

06/01/201908h30ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللنسرين بيهي429056

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 75و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحمزة جدلي490021

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحنان سنوس ي490024

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحنان الروشاني490025

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحنان ايت ابراهيم490026

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسلوى بناني490039

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسميرة اجماع490040

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسومية حموية490045

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةصباح ملباركي490047

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبدالواحد نيتدار490055

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعزيز باجي490056

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفاطمة عشور490060

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفاطمة  الدويب490061

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفدوى فكري490065

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةلوبنة بكراوي490069

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمروان اعبي490077

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 76و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

05/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمريم لعريبي490080

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنادية تمالوت490087

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنوال بونو490089

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةهاجر وعزان490091

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةهاجر ملعاش ي490092

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةهشام شالل490093

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةياسين عرفة490097

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةياسين أجنين490098

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةياسين اتخش ي 490099

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةيوسف غرنيط490100

05/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةيونس اوحاحو490101

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةامال فضلي490115

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرباب حنيد490121

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسفيان العمري490130

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفدوى بلفنيش490143

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 77و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةكوثر املومني490144

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمليكة احدوس490151

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةهاجر صدراتي490153

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةهدى ضيغم490155

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةوصال باعت490156

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةوفاء عميري490157

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةوهيبة شطيبي490158

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةإكرام بوترام490162

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةابراهيم  زازول490163

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةالهام لعوبي490170

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحسناء أوهرى490179

06/01/201908h30ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخولة بوطالب490187

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرجاء عسو490190

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرفيق اعنيبة490194

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةزينب  بوخمسة490198

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 78و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي اإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادمييات

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية   "" 

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

توقيت االختباراتتاريخ االختبارات

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبد الفتاح الخربوش490214

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبدالرحيم عياد490216

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفاطمة الجناتي490228

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفدوى الصابري490236

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد شقيمة490245

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمريم الخياري490249

06/01/201914h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمريم هاشم490251

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني ، 

79 / 79و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له يعترب مقصيا  من االختبارات 



مركز االمتحــــــان الشفوي  و العملياإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية  والعملية   "" 

توقيت االختبارات العمليةتوقيت االختبارات الشفويةتاريخ االختبارات

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللأمين الكنشية430002

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللابوبكر اوتوراخت430008

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللاسماعيل هدان 430012

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللاملصطفى نادر430021

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللاملصطفى برغيز430023

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللاملهدي غانيم430025

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللاملهدي بنشطو430026

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللانوار مدون430033

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللايوب الوالي430034

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللايوب زكريري430037

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللبديعة شمخة430039

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللبنون سفيان430041

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و البذلة الرياضية  ، و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء 

للمرتشحني ، و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له  يعترب مقصيا  من االمتحان



مركز االمتحــــــان الشفوي  و العملياإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية  والعملية   "" 

توقيت االختبارات العمليةتوقيت االختبارات الشفويةتاريخ االختبارات

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللتوفيق ايت عمر430043

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللحسناء الدومي430056

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللحمزة  أصفاح430058

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللحميد العوبيدي430062

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللربيع البلغيتي430069

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللرشيد   مرزاق  430072

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللسفيان عاللي430085

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللسكينة  افطيطيش430086

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللسمير الطاهري430089

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللسندس العرباوي430091

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعادل  الحرات 430094

05/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعادل الناجي430095

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و البذلة الرياضية  ، و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء 

للمرتشحني ، و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له  يعترب مقصيا  من االمتحان



مركز االمتحــــــان الشفوي  و العملياإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية  والعملية   "" 

توقيت االختبارات العمليةتوقيت االختبارات الشفويةتاريخ االختبارات

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

05/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الحكيم قشاش 430096

05/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعثمان بوغادي430110

05/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعماد ايت لحسن احماد430117

05/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني مالللحسن احنصال430124

05/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللملياء  الهداني430126

05/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد حدادي430136

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمعاذ بوافادن430156

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمنير امزيل430158

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللنجية الحجاجي430161

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللنورالدين اعيس ى430164

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللوليد زين العابدين430172

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللأحمد بقالي430185

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و البذلة الرياضية  ، و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء 

للمرتشحني ، و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له  يعترب مقصيا  من االمتحان



مركز االمتحــــــان الشفوي  و العملياإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية  والعملية   "" 

توقيت االختبارات العمليةتوقيت االختبارات الشفويةتاريخ االختبارات

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللربيع وحيد430202

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللشراف صالح430212

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبد الكريم الدريويش430220

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعمر موافق430234

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللفايزة برزوق430236

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللكوثر شابور430239

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللليلى اورير430240

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد امزان430244

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمريم الشاكر430248

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللنرجس بونافع430251

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللوداد الحسني430254

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللوليد  حسيني 430255

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و البذلة الرياضية  ، و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء 

للمرتشحني ، و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له  يعترب مقصيا  من االمتحان



مركز االمتحــــــان الشفوي  و العملياإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية  والعملية   "" 

توقيت االختبارات العمليةتوقيت االختبارات الشفويةتاريخ االختبارات

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني مالليونس تبيش430260

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةأمين عمادي430263

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةابراهيم بيطة430265

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاسماعيل اليزيدي430266

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةايوب والطالب430270

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحوسام اليوسفي430277

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةرضوان خالدي430279

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسفيان  بن هلة 430281

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسفيان ماموني430282

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسكينة  عصام430283

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسناء اكزوم430285

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةصليحة الحيرش430287

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و البذلة الرياضية  ، و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء 

للمرتشحني ، و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له  يعترب مقصيا  من االمتحان



مركز االمتحــــــان الشفوي  و العملياإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية  والعملية   "" 

توقيت االختبارات العمليةتوقيت االختبارات الشفويةتاريخ االختبارات

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعبدالعاطي العبداوي430292

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعثمان بلقشاش430295

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةعلي الزوين430297

05/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد  قادر 430307

05/01/201914h0016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد إشحا430308

05/01/201914h0016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمريم عاشق430313

05/01/201914h0016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنعيمة كمال430320

05/01/201914h0016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنورالدين العاطفي430321

05/01/201914h0016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةوفاء كرفال430324

05/01/201914h0016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةوليد إقبال430325

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةياسين  إسبعين 430326

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةأسامة الهوس430330

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و البذلة الرياضية  ، و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء 

للمرتشحني ، و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له  يعترب مقصيا  من االمتحان



مركز االمتحــــــان الشفوي  و العملياإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية  والعملية   "" 

توقيت االختبارات العمليةتوقيت االختبارات الشفويةتاريخ االختبارات

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاملهدي الجهراني430339

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةاناس درجة430341

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةانس اخيطوش430342

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةانس الناصري430343

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةحسن جريفي430348

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةخديجة قصطال430360

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةسفيان  نبيل430373

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةضاريب عبد الحميد430377

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةفدوى الدكيك430394

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد شنان430401

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمحمد عواش430405

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةمهدي االخضر430414

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و البذلة الرياضية  ، و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء 

للمرتشحني ، و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له  يعترب مقصيا  من االمتحان



مركز االمتحــــــان الشفوي  و العملياإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية  والعملية   "" 

توقيت االختبارات العمليةتوقيت االختبارات الشفويةتاريخ االختبارات

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةنجوى  بوراية430415

06/01/201908h3016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةهدى بن الشالحة430417

06/01/201914h0016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةياسمين الوديال430419

06/01/201914h0016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةياسين  ملهيضر430420

06/01/201914h0016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةياسين الغلمي430421

06/01/201914h0016h00ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرةيوسف بلعروس ي430422

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللأنس رفيقي430428

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللأنوار عسوي430429

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللايوب ناصري430434

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبدالكريم عنزول430442

06/01/201908h3016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللعبدهللا وجديد430443

06/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمحمد تيقادين430449

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و البذلة الرياضية  ، و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء 

للمرتشحني ، و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له  يعترب مقصيا  من االمتحان



مركز االمتحــــــان الشفوي  و العملياإلسم العائلي و الشخصيرقم االمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الشفوية  والعملية   "" 

توقيت االختبارات العمليةتوقيت االختبارات الشفويةتاريخ االختبارات

اململكة   املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

06/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللمراد اعدراوي430453

06/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللنبيل دادي430456

06/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللنورالدين شعو430458

06/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللهدى ويشن430460

06/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني ماللوليد مورشيد430462

06/01/201914h0016h00ثانوية محمد الخامس التقنية ببني مالليونس  عابد430465

على املرتشحني احلضور يف الزمان و املكان احملددين  أعاله مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية و البذلة الرياضية  ، و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء 

للمرتشحني ، و كل من تغيب أو تأخر عن املوعد احملدد له  يعترب مقصيا  من االمتحان
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