
ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة

1 / 39

 توقيت بداية
 االختبارات

4موالي ادريس شريفي علوي11030001 ثانوية الثلوج التأهيلية1406641 08:30الحاجبإسبانيا

4بن خالي محمد11030002 ثانوية الثلوج التأهيلية1406447 08:30الحاجبإسبانيا

4جواد عوام11030003 ثانوية الثلوج التأهيلية1305796 08:30الحاجبإسبانيا

4موالي احمد واليدي11030004 ثانوية الثلوج التأهيلية1159007 08:30الحاجبإسبانيا

4ابو  بكر الغياتى11030005 ثانوية الثلوج التأهيلية1720544 08:30الحاجبإسبانيا

4المسعودي زبيدة11030006 الثانوية التأهيلية االعرفان1580553 08:30تازةإسبانيا

4فليو الحسن11030007 الثانوية التأهيلية االعرفان1266791 08:30تازةإسبانيا

4مريمة بنعلى11030008 الثانوية التأهيلية االعرفان1717068 08:30تازةإسبانيا

3محمد الهني11030009 الثانوية اإلعدادية لال مريم1265992 08:30تاوناتإسبانيا

3دني أمينة11030010 الثانوية اإلعدادية لال مريم1717560 08:30تاوناتإسبانيا

3كريز وسام11030011 الثانوية اإلعدادية لال مريم1237915 08:30تاوناتإسبانيا

9سعيد ازلماط11030012 الثانوية اإلعدادية االمام علي1119584 08:30فاسإسبانيا

9حسن لخشيش11030013 الثانوية اإلعدادية االمام علي1368646 08:30فاسإسبانيا

9نزهة طايطي11030014 الثانوية اإلعدادية االمام علي1719248 08:30فاسإسبانيا
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 توقيت بداية
 االختبارات

9عمر اهليات11030015 الثانوية اإلعدادية االمام علي1305611 08:30فاسإسبانيا

9إنصاف  المريزق 11030016 الثانوية اإلعدادية االمام علي1683877 08:30فاسإسبانيا

9  نوال وحيد11030017 الثانوية اإلعدادية االمام علي1238805 08:30فاسإسبانيا

9نجية اضرضور11030018 الثانوية اإلعدادية االمام علي1581260 08:30فاسإسبانيا

9خديجة بنتهلة11030019 الثانوية اإلعدادية االمام علي1682174 08:30فاسإسبانيا

9محمد اليعكوبي11030020 الثانوية اإلعدادية االمام علي1154085 08:30فاسإسبانيا

9سناء عيساوي شعايبي11030021 الثانوية اإلعدادية االمام علي1719710 08:30فاسإسبانيا

4الشريف لمراني11030022 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1581071 08:30مكناسإسبانيا

4سناء معقول11030023 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1584411 08:30مكناسإسبانيا

4أحمد البشارة11030024 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1307650 08:30مكناسإسبانيا

4يوسف السعداني11030025 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1178753 08:30مكناسإسبانيا

4إلياس رحيوي11030026 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1584702 08:30مكناسإسبانيا

4حنان عدنان11030027 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1305567 08:30مكناسإسبانيا

4سناء النصيري11030028 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1307051 08:30مكناسإسبانيا
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 توقيت بداية
 االختبارات

4محمد الراضي11030029 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1269135 08:30مكناسإسبانيا

4نزهة أوجيل11030030 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1154431 08:30مكناسإسبانيا

4حسناء هدون11030031 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1580837 08:30مكناسإسبانيا

4فدوى خلى11030032 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1267667 08:30مكناسإسبانيا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
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 توقيت بداية
 االختبارات

4موالي هاشم سيدي عمي11040001 ثانوية الثلوج التأهيلية1158710 08:30الحاجبألمانيا

4خالد بومعزة11040002 ثانوية الثلوج التأهيلية1114447 08:30الحاجبألمانيا

9بوشبتي اسماء11040003 الثانوية اإلعدادية االمام علي1367178 08:30فاسألمانيا
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 توقيت بداية
 االختبارات

4نبيلة كسور11020001 ثانوية الثلوج التأهيلية1307628 08:30الحاجببلجيكا

4عمراني نعيم11020002 ثانوية الثلوج التأهيلية1175054 08:30الحاجببلجيكا

4رجاء ودة11020003 ثانوية الثلوج التأهيلية1581341 08:30الحاجببلجيكا

4فياللي مروان11020004 ثانوية الثلوج التأهيلية1683259 08:30الحاجببلجيكا

1حسن كوكو11020005 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1683630

التكوين  ميسور

08:30بولمانبلجيكا

4بزكوري صديق11020006 الثانوية التأهيلية االعرفان1234733 08:30تازةبلجيكا

4فاطمة الزهراء الشطيبي11020007 الثانوية التأهيلية االعرفان1682475 08:30تازةبلجيكا

4زويبعة محمد11020008 الثانوية التأهيلية االعرفان1753887 08:30تازةبلجيكا

4محمد أزروال11020009 الثانوية التأهيلية االعرفان1717000 08:30تازةبلجيكا

4هشام  بنموسى11020010 الثانوية التأهيلية االعرفان1752271 08:30تازةبلجيكا

4شفيق الوزاني الشاهدي11020011 الثانوية التأهيلية االعرفان1720790 08:30تازةبلجيكا

3عمر صياد 11020012 الثانوية اإلعدادية لال مريم1584828 08:30تاوناتبلجيكا

3مريم طباش11020013 الثانوية اإلعدادية لال مريم1584884 08:30تاوناتبلجيكا

3يوسف الفاضلي11020014 الثانوية اإلعدادية لال مريم1583649 08:30تاوناتبلجيكا
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رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب
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 توقيت بداية
 االختبارات

3عصام الكنوني11020015 الثانوية اإلعدادية لال مريم1399850 08:30تاوناتبلجيكا

3عماد دينو11020016 الثانوية اإلعدادية لال مريم1752527 08:30تاوناتبلجيكا

3محمد االشهب11020017 الثانوية اإلعدادية لال مريم1752826 08:30تاوناتبلجيكا

3سهام مفرح 11020018 الثانوية اإلعدادية لال مريم1718792 08:30تاوناتبلجيكا

3الوالي نجالء11020019 الثانوية اإلعدادية لال مريم1717940 08:30تاوناتبلجيكا

8محمد عزي11020020 الثانوية اإلعدادية االمام علي1367151 08:30فاسبلجيكا

8عبد الرحيم العالوي11020021 الثانوية اإلعدادية االمام علي1265589 08:30فاسبلجيكا

8 سعيدة اخموش11020022 الثانوية اإلعدادية االمام علي1751995 08:30فاسبلجيكا

8  سمية مرزوقي11020023 الثانوية اإلعدادية االمام علي1753416 08:30فاسبلجيكا

8سليماني حسني11020024 الثانوية اإلعدادية االمام علي1308433 08:30فاسبلجيكا

8سناء والي علمي11020025 الثانوية اإلعدادية االمام علي1367878 08:30فاسبلجيكا

9فاطمة الزهراء بوسمام11020026 الثانوية اإلعدادية االمام علي1682346 08:30فاسبلجيكا

9  هند الرماش11020027 الثانوية اإلعدادية االمام علي1549257 08:30فاسبلجيكا

9علية حماموش11020028 الثانوية اإلعدادية االمام علي1267214 08:30فاسبلجيكا
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 توقيت بداية
 االختبارات

9  بادري رشيدة11020029 الثانوية اإلعدادية االمام علي1719924 08:30فاسبلجيكا

9نجوى قرقوري11020030 الثانوية اإلعدادية االمام علي1307549 08:30فاسبلجيكا

9محمد علمي شنتوفي11020031 الثانوية اإلعدادية االمام علي1234244 08:30فاسبلجيكا

9حياة مجعوط11020032 الثانوية اإلعدادية االمام علي1584409 08:30فاسبلجيكا

9عبداالله البكوري11020033 الثانوية اإلعدادية االمام علي1154296 08:30فاسبلجيكا

9حـســن عـثـمــون11020034 الثانوية اإلعدادية االمام علي1234513 08:30فاسبلجيكا

4هشام لهراوي11020035 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1307688 08:30مكناسبلجيكا

4السعيدي سهام11020036 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1753706 08:30مكناسبلجيكا

4ابتسام مكدولي11020037 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1238415 08:30مكناسبلجيكا

4كوثر بن الشكرة11020038 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1404537 08:30مكناسبلجيكا
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 توقيت بداية
 االختبارات

1فؤاد اعليلش11010001 ثانوية الثلوج التأهيلية1263675 08:30الحاجبفرنسا

1محرزي حسناء11010002 ثانوية الثلوج التأهيلية1307903 08:30الحاجبفرنسا

1معمري عبد الكريم11010003 ثانوية الثلوج التأهيلية1268108 08:30الحاجبفرنسا

1لمراني علوي محمد11010004 ثانوية الثلوج التأهيلية1264115 08:30الحاجبفرنسا

1الحسن لعروسي11010005 ثانوية الثلوج التأهيلية1584283 08:30الحاجبفرنسا

1وفاء عليوي11010006 ثانوية الثلوج التأهيلية1752017 08:30الحاجبفرنسا

1هجار البهجة11010007 ثانوية الثلوج التأهيلية1726030 08:30الحاجبفرنسا

1عبد العالي كاموس11010008 ثانوية الثلوج التأهيلية1718193 08:30الحاجبفرنسا

1بديعة حشاد11010009 ثانوية الثلوج التأهيلية1720962 08:30الحاجبفرنسا

1حفيظ شمالل11010010 ثانوية الثلوج التأهيلية1265228 08:30الحاجبفرنسا

1اسماعيل لعروسي11010011 ثانوية الثلوج التأهيلية1683658 08:30الحاجبفرنسا

1عبد اللطيف الروضي11010012 ثانوية الثلوج التأهيلية1269271 08:30الحاجبفرنسا

1وفاء العمراوي11010013 ثانوية الثلوج التأهيلية1267951 08:30الحاجبفرنسا

1اوجان عزيز11010014 ثانوية الثلوج التأهيلية1367908 08:30الحاجبفرنسا
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 توقيت بداية
 االختبارات

1مصطفى بلجاج11010015 ثانوية الثلوج التأهيلية1583038 08:30الحاجبفرنسا

1سميرة بودودوح11010016 ثانوية الثلوج التأهيلية1726038 08:30الحاجبفرنسا

1مسعودي حسن11010017 ثانوية الثلوج التأهيلية1268388 08:30الحاجبفرنسا

1وحطنا ادريس11010018 ثانوية الثلوج التأهيلية1308139 08:30الحاجبفرنسا

1بوزكراوي زينب11010019 ثانوية الثلوج التأهيلية1265046 08:30الحاجبفرنسا

1يوسفي حسان11010020 ثانوية الثلوج التأهيلية1181045 08:30الحاجبفرنسا

1ابراهيم قدا11010021 ثانوية الثلوج التأهيلية1404830 08:30الحاجبفرنسا

2بوحميد اسماعيل11010022 ثانوية الثلوج التأهيلية1122919 08:30الحاجبفرنسا

2حسن حمزان11010023 ثانوية الثلوج التأهيلية1179181 08:30الحاجبفرنسا

2هشام زواكي11010024 ثانوية الثلوج التأهيلية1239872 08:30الحاجبفرنسا

2العلمي محمد11010025 ثانوية الثلوج التأهيلية1682602 08:30الحاجبفرنسا

2محسن كمال11010026 ثانوية الثلوج التأهيلية1178458 08:30الحاجبفرنسا

2محمد سرحان11010027 ثانوية الثلوج التأهيلية1407523 08:30الحاجبفرنسا

2العلي يوسف11010028 ثانوية الثلوج التأهيلية1238949 08:30الحاجبفرنسا
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 توقيت بداية
 االختبارات

2سفيان موسيقي11010029 ثانوية الثلوج التأهيلية1154412 08:30الحاجبفرنسا

2عداش يوسف11010030 ثانوية الثلوج التأهيلية1305456 08:30الحاجبفرنسا

2قربوش سعيد11010031 ثانوية الثلوج التأهيلية1267594 08:30الحاجبفرنسا

2اسماعيلي  عبد العزيز11010032 ثانوية الثلوج التأهيلية1407116 08:30الحاجبفرنسا

2دود  هدة11010033 ثانوية الثلوج التأهيلية1406675 08:30الحاجبفرنسا

2بودرى محمد11010034 ثانوية الثلوج التأهيلية1305929 08:30الحاجبفرنسا

2مراد حموجان11010035 ثانوية الثلوج التأهيلية1683364 08:30الحاجبفرنسا

2مريم ميني11010036 ثانوية الثلوج التأهيلية1401928 08:30الحاجبفرنسا

2الحاميدي موالي الطيب11010037 ثانوية الثلوج التأهيلية1368745 08:30الحاجبفرنسا

2رحيمي علي11010038 ثانوية الثلوج التأهيلية1177797 08:30الحاجبفرنسا

2عزيز  بلحداوي11010039 ثانوية الثلوج التأهيلية1123135 08:30الحاجبفرنسا

2اسماعيل اوحساين11010040 ثانوية الثلوج التأهيلية1238922 08:30الحاجبفرنسا

2هدى الحريزي11010041 ثانوية الثلوج التأهيلية1682577 08:30الحاجبفرنسا

2حكيمة ادواب11010042 ثانوية الثلوج التأهيلية1716732 08:30الحاجبفرنسا
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 توقيت بداية
 االختبارات

3احمام مصطفى11010043 ثانوية الثلوج التأهيلية1308137 08:30الحاجبفرنسا

3ليمني فدواء11010044 ثانوية الثلوج التأهيلية1238206 08:30الحاجبفرنسا

3اخماري حياة11010045 ثانوية الثلوج التأهيلية1681775 08:30الحاجبفرنسا

3هالن  الكامل11010046 ثانوية الثلوج التأهيلية1236402 08:30الحاجبفرنسا

3محمد فيصل محوتو11010047 ثانوية الثلوج التأهيلية1179557 08:30الحاجبفرنسا

3سهام سفى11010048 ثانوية الثلوج التأهيلية1405572 08:30الحاجبفرنسا

3بن لحسن مصطفى11010049 ثانوية الثلوج التأهيلية1264500 08:30الحاجبفرنسا

3اللويزي رشيد11010050 ثانوية الثلوج التأهيلية1268073 08:30الحاجبفرنسا

3كرفال يونس11010051 ثانوية الثلوج التأهيلية1580956 08:30الحاجبفرنسا

3محيب سفيان11010052 ثانوية الثلوج التأهيلية1407336 08:30الحاجبفرنسا

3الطياح هـنـد11010053 ثانوية الثلوج التأهيلية1239642 08:30الحاجبفرنسا

3احمد الناجي11010054 ثانوية الثلوج التأهيلية1683999 08:30الحاجبفرنسا

3هشام حرشي11010055 ثانوية الثلوج التأهيلية1179191 08:30الحاجبفرنسا

3الحميدي محسن11010056 ثانوية الثلوج التأهيلية1407228 08:30الحاجبفرنسا
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 توقيت بداية
 االختبارات

3عدنان عبدوي11010057 ثانوية الثلوج التأهيلية1582629 08:30الحاجبفرنسا

3ياسين الشريفي11010058 ثانوية الثلوج التأهيلية1717592 08:30الحاجبفرنسا

3ورغي مريم11010059 ثانوية الثلوج التأهيلية1718924 08:30الحاجبفرنسا

3اسماء حرضيزي11010060 ثانوية الثلوج التأهيلية1307346 08:30الحاجبفرنسا

3رضوان الكحالوي11010061 ثانوية الثلوج التأهيلية1266109 08:30الحاجبفرنسا

3العطاري انوار11010062 ثانوية الثلوج التأهيلية1234521 08:30الحاجبفرنسا

3إسوال نوال11010063 ثانوية الثلوج التأهيلية1267374 08:30الحاجبفرنسا

4هجر دعلوي11010064 ثانوية الثلوج التأهيلية1752483 08:30الحاجبفرنسا

4اسماعيل جناني11010065 ثانوية الثلوج التأهيلية1237683 08:30الحاجبفرنسا

4عصام اجحيلل11010066 ثانوية الثلوج التأهيلية1267490 08:30الحاجبفرنسا

4عبد الرحيم مقدم11010067 ثانوية الثلوج التأهيلية1549388 08:30الحاجبفرنسا

4صوصي علوي يوسف11010068 ثانوية الثلوج التأهيلية1581542 08:30الحاجبفرنسا

4حمزة الفقير 11010069 ثانوية الثلوج التأهيلية1683230 08:30الحاجبفرنسا

4محمد المالولي11010070 ثانوية الثلوج التأهيلية1180771 08:30الحاجبفرنسا
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 توقيت بداية
 االختبارات

4عبد الرحيم الكربوز11010071 ثانوية الثلوج التأهيلية1752662 08:30الحاجبفرنسا

4زكرياء عزيز11010072 ثانوية الثلوج التأهيلية1234573 08:30الحاجبفرنسا

1سعيد اجنادة11010073 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1119534

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1مصطفى بلفضيل11010074 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1154358

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1مجيدة النعيجي11010075 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1180542

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1لحسن بابايد11010076 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1264076

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1موالي الحسن العدناني11010077 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1265543

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1عبد العزيز الزياني11010078 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1270048

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1بنعيسى الفاضلي 11010079 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1405294

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1الزهراء ابن صغرون11010080 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1682114

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1حسن بوكايسي11010081 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1682284

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1بوشرى بياض11010082 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1717226

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1رشيد المعتصم11010083 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1717914

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1أحمد هاشمي11010084 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1718207

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا
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1موالي حفيض عبيدي11010085 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1718935

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1عصام بنمسعود11010086 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1720076

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1حفيظ الرحيوي11010087 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1721661

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1وفاء الدرقاوي11010088 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1752521

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1عزيز محجوبي11010089 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1753370

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1حكيم مكاوي11010090 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1753408

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1يوسف رحماوي 11010091 الفرع اإلقليمي لمهن التربية و 1753638

التكوين  ميسور

08:30بولمانفرنسا

1نجية الوزاني الشهدي11010092 الثانوية التأهيلية االعرفان1683082 08:30تازةفرنسا

1مرشيد حسنية11010093 الثانوية التأهيلية االعرفان1753447 08:30تازةفرنسا

1كريمة الشعشوعي11010094 الثانوية التأهيلية االعرفان1752539 08:30تازةفرنسا

1صغير هدى11010095 الثانوية التأهيلية االعرفان1239432 08:30تازةفرنسا

1البشاري ياسين11010096 الثانوية التأهيلية االعرفان1682689 08:30تازةفرنسا

1إكرام  البجادي11010097 الثانوية التأهيلية االعرفان1580423 08:30تازةفرنسا

1سميرة لعسال11010098 الثانوية التأهيلية االعرفان1307740 08:30تازةفرنسا
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ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

1بن اعمارة سارة11010099 الثانوية التأهيلية االعرفان1682126 08:30تازةفرنسا

1 حماني دونيا11010100 الثانوية التأهيلية االعرفان1407067 08:30تازةفرنسا

1الطوبي سعاد11010101 الثانوية التأهيلية االعرفان1719293 08:30تازةفرنسا

1فرح الروينب11010102 الثانوية التأهيلية االعرفان1549026 08:30تازةفرنسا

1نبيل بنعياد11010103 الثانوية التأهيلية االعرفان1752243 08:30تازةفرنسا

1عالء الدين الزموري11010104 الثانوية التأهيلية االعرفان1721934 08:30تازةفرنسا

1منصور شريفة11010105 الثانوية التأهيلية االعرفان1753386 08:30تازةفرنسا

1الهواري يونس11010106 الثانوية التأهيلية االعرفان1236279 08:30تازةفرنسا

1قرطيبو هنية11010107 الثانوية التأهيلية االعرفان1159318 08:30تازةفرنسا

1بدر   البوزيدي11010108 الثانوية التأهيلية االعرفان1236104 08:30تازةفرنسا

1فريد اخريخش11010109 الثانوية التأهيلية االعرفان1683617 08:30تازةفرنسا

1يوسف الشعر11010110 الثانوية التأهيلية االعرفان1368271 08:30تازةفرنسا

1امقدوف نبيلة11010111 الثانوية التأهيلية االعرفان1719793 08:30تازةفرنسا

1وفاء العرجي11010112 الثانوية التأهيلية االعرفان1159285 08:30تازةفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

1محمد قشبول11010113 الثانوية التأهيلية االعرفان1753168 08:30تازةفرنسا

2نجاح سمراء11010114 الثانوية التأهيلية االعرفان1268669 08:30تازةفرنسا

2الخصاصي شريفة11010115 الثانوية التأهيلية االعرفان1721290 08:30تازةفرنسا

2عصو عبد المنعم11010116 الثانوية التأهيلية االعرفان1582913 08:30تازةفرنسا

2فاطمة الطاوس11010117 الثانوية التأهيلية االعرفان1716987 08:30تازةفرنسا

2سعاد لحرش11010118 الثانوية التأهيلية االعرفان1177539 08:30تازةفرنسا

2نصيري لبنى11010119 الثانوية التأهيلية االعرفان1684012 08:30تازةفرنسا

2كريفش سعاد11010120 الثانوية التأهيلية االعرفان1407197 08:30تازةفرنسا

2الشيح حنان11010121 الثانوية التأهيلية االعرفان1752428 08:30تازةفرنسا

2السالمي محمد11010122 الثانوية التأهيلية االعرفان1753717 08:30تازةفرنسا

2هند بنعبو11010123 الثانوية التأهيلية االعرفان1580032 08:30تازةفرنسا

2انوار غنام11010124 الثانوية التأهيلية االعرفان1583920 08:30تازةفرنسا

2نوال الحسني11010125 الثانوية التأهيلية االعرفان1581267 08:30تازةفرنسا

2عشاق محمد11010126 الثانوية التأهيلية االعرفان1681637 08:30تازةفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 
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 توقيت بداية
 االختبارات

2سناء الحجام11010127 الثانوية التأهيلية االعرفان1265949 08:30تازةفرنسا

2كريمة المنيعي11010128 الثانوية التأهيلية االعرفان1721326 08:30تازةفرنسا

2طنكول عواطف11010129 الثانوية التأهيلية االعرفان1407573 08:30تازةفرنسا

2شكوح غزالن11010130 الثانوية التأهيلية االعرفان1265222 08:30تازةفرنسا

2اخبيزة مليكة11010131 الثانوية التأهيلية االعرفان1405096 08:30تازةفرنسا

2سناء السني11010132 الثانوية التأهيلية االعرفان1400087 08:30تازةفرنسا

2المرابط حسن11010133 الثانوية التأهيلية االعرفان1267945 08:30تازةفرنسا

2لعرج فاطمة11010134 الثانوية التأهيلية االعرفان1718532 08:30تازةفرنسا

2فاطمة المشيشي11010135 الثانوية التأهيلية االعرفان1717873 08:30تازةفرنسا

3طارق امحرف11010136 الثانوية التأهيلية االعرفان1579861 08:30تازةفرنسا

3بن موسى فاطمة11010137 الثانوية التأهيلية االعرفان1173333 08:30تازةفرنسا

3ازغود زينب11010138 الثانوية التأهيلية االعرفان1305864 08:30تازةفرنسا

3سومية الفالحي11010139 الثانوية التأهيلية االعرفان1306734 08:30تازةفرنسا

3بوشرى بن يخلف11010140 الثانوية التأهيلية االعرفان1752226 08:30تازةفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  
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التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

3بلحاج نبيل11010141 الثانوية التأهيلية االعرفان1717095 08:30تازةفرنسا

3فيصل اوحشي11010142 الثانوية التأهيلية االعرفان1719834 08:30تازةفرنسا

3عبد القادر أفقير11010143 الثانوية التأهيلية االعرفان1233964 08:30تازةفرنسا

3ابتسام الحسوني11010144 الثانوية التأهيلية االعرفان1752701 08:30تازةفرنسا

3تورية بورز11010145 الثانوية التأهيلية االعرفان1159292 08:30تازةفرنسا

3هجر  خالفي11010146 الثانوية التأهيلية االعرفان1683589 08:30تازةفرنسا

3نادية دعنون11010147 الثانوية التأهيلية االعرفان1583346 08:30تازةفرنسا

3عبدربه لحسن 11010148 الثانوية التأهيلية االعرفان1405050 08:30تازةفرنسا

3سومية الوردي11010149 الثانوية التأهيلية االعرفان1405323 08:30تازةفرنسا

3اوراغ نجيب11010150 الثانوية التأهيلية االعرفان1752064 08:30تازةفرنسا

3علمي عفاف11010151 الثانوية التأهيلية االعرفان1549006 08:30تازةفرنسا

3سعود رشيدة11010152 الثانوية التأهيلية االعرفان1721767 08:30تازةفرنسا

3الفياللي نوال 11010153 الثانوية التأهيلية االعرفان1406753 08:30تازةفرنسا

3سكينة األعرج    11010154 الثانوية التأهيلية االعرفان1406863 08:30تازةفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 
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 توقيت بداية
 االختبارات

3حورية  زهرار11010155 الثانوية التأهيلية االعرفان1269902 08:30تازةفرنسا

3نادية المنيعي11010156 الثانوية التأهيلية االعرفان1683727 08:30تازةفرنسا

3فاطمة شهبون11010157 الثانوية التأهيلية االعرفان1368309 08:30تازةفرنسا

4جيهان النصيري11010158 الثانوية التأهيلية االعرفان1266499 08:30تازةفرنسا

4جو مريم11010159 الثانوية التأهيلية االعرفان1753161 08:30تازةفرنسا

4حكيمة النمري11010160 الثانوية التأهيلية االعرفان1718875 08:30تازةفرنسا

4ثورية  اليعقوبي11010161 الثانوية التأهيلية االعرفان1123553 08:30تازةفرنسا

4لوبنة الرحموني11010162 الثانوية التأهيلية االعرفان1752888 08:30تازةفرنسا

4الشعشوعي عبد الحفيظ11010163 الثانوية التأهيلية االعرفان1159230 08:30تازةفرنسا

4خربوش دنيا11010164 الثانوية التأهيلية االعرفان1237857 08:30تازةفرنسا

4ابتسام الغزالي11010165 الثانوية التأهيلية االعرفان1159322 08:30تازةفرنسا

4الجناتي هدى11010166 الثانوية التأهيلية االعرفان1368520 08:30تازةفرنسا

4حياه مغراوي11010167 الثانوية التأهيلية االعرفان1407283 08:30تازةفرنسا

4الخنشوف محمد11010168 الثانوية التأهيلية االعرفان1720658 08:30تازةفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  
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التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 
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 توقيت بداية
 االختبارات

4فاطمة البنوني11010169 الثانوية التأهيلية االعرفان1682672 08:30تازةفرنسا

1همالل معاد11010170 الثانوية اإلعدادية لال مريم1401793 08:30تاوناتفرنسا

1محسين اهطيط11010171 الثانوية اإلعدادية لال مريم1753084 08:30تاوناتفرنسا

1ياسين اهطيط11010172 الثانوية اإلعدادية لال مريم1753083 08:30تاوناتفرنسا

1الغزوني فاطمة11010173 الثانوية اإلعدادية لال مريم1720550 08:30تاوناتفرنسا

1كمال بنيس11010174 الثانوية اإلعدادية لال مريم1717190 08:30تاوناتفرنسا

1عزيز مجاهد11010175 الثانوية اإلعدادية لال مريم1753439 08:30تاوناتفرنسا

1نبيل بوشكرة11010176 الثانوية اإلعدادية لال مريم1406519 08:30تاوناتفرنسا

1العبدالي عبد الصمد11010177 الثانوية اإلعدادية لال مريم1583607 08:30تاوناتفرنسا

1نبيل زعيكر11010178 الثانوية اإلعدادية لال مريم1684495 08:30تاوناتفرنسا

1يونس اطريشا11010179 الثانوية اإلعدادية لال مريم1269824 08:30تاوناتفرنسا

1نجيب يوسف11010180 الثانوية اإلعدادية لال مريم1238703 08:30تاوناتفرنسا

1زهير جمال11010181 الثانوية اإلعدادية لال مريم1549179 08:30تاوناتفرنسا

1نجيبة باعلي11010182 الثانوية اإلعدادية لال مريم1582962 08:30تاوناتفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر
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االجراء  
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التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة

21 / 39

 توقيت بداية
 االختبارات

1فاطمة بن عبو11010183 الثانوية اإلعدادية لال مريم1720034 08:30تاوناتفرنسا

1ادريس حوسى11010184 الثانوية اإلعدادية لال مريم1718317 08:30تاوناتفرنسا

1اسماء العميري11010185 الثانوية اإلعدادية لال مريم1583769 08:30تاوناتفرنسا

1اشموري محمد11010186 الثانوية اإلعدادية لال مريم1717506 08:30تاوناتفرنسا

1أنوار الهرسال11010187 الثانوية اإلعدادية لال مريم1173766 08:30تاوناتفرنسا

1األعرج حنان11010188 الثانوية اإلعدادية لال مريم1405434 08:30تاوناتفرنسا

1فاطمة الزهراء الركاد11010189 الثانوية اإلعدادية لال مريم1584728 08:30تاوناتفرنسا

1بلعسري سكينة11010190 الثانوية اإلعدادية لال مريم1752184 08:30تاوناتفرنسا

2دهان كوثر11010191 الثانوية اإلعدادية لال مريم1752523 08:30تاوناتفرنسا

2نسرين األندلسي11010192 الثانوية اإلعدادية لال مريم1719827 08:30تاوناتفرنسا

2معاد المومني11010193 الثانوية اإلعدادية لال مريم1306989 08:30تاوناتفرنسا

2ازرهوني فريد11010194 الثانوية اإلعدادية لال مريم1681956 08:30تاوناتفرنسا

2غيثة المحمدي العلوي11010195 الثانوية اإلعدادية لال مريم1717905 08:30تاوناتفرنسا

2مراد الهراز11010196 الثانوية اإلعدادية لال مريم1683040 08:30تاوناتفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة

22 / 39

 توقيت بداية
 االختبارات

2بوعالم العمري11010197 الثانوية اإلعدادية لال مريم1053067 08:30تاوناتفرنسا

2عماد الكمراوي11010198 الثانوية اإلعدادية لال مريم1720537 08:30تاوناتفرنسا

2الحساني معاد11010199 الثانوية اإلعدادية لال مريم1306817 08:30تاوناتفرنسا

2محمد الدراوي11010200 الثانوية اإلعدادية لال مريم1306565 08:30تاوناتفرنسا

2عبد العزيز العروصي11010201 الثانوية اإلعدادية لال مريم1753270 08:30تاوناتفرنسا

2بالل حلحول11010202 الثانوية اإلعدادية لال مريم1683335 08:30تاوناتفرنسا

2محمد   التيالي11010203 الثانوية اإلعدادية لال مريم1401044 08:30تاوناتفرنسا

2الحموشي جواد11010204 الثانوية اإلعدادية لال مريم1406771 08:30تاوناتفرنسا

2الشرع فؤاد11010205 الثانوية اإلعدادية لال مريم1720325 08:30تاوناتفرنسا

2حميد لحمر11010206 الثانوية اإلعدادية لال مريم1718562 08:30تاوناتفرنسا

2أمينة تجنت11010207 الثانوية اإلعدادية لال مريم1584932 08:30تاوناتفرنسا

2بولغالغ  مرية11010208 الثانوية اإلعدادية لال مريم1264921 08:30تاوناتفرنسا

2فاطمة لوميم11010209 الثانوية اإلعدادية لال مريم1268078 08:30تاوناتفرنسا

2محمد بن ميمون11010210 الثانوية اإلعدادية لال مريم1720027 08:30تاوناتفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة

23 / 39

 توقيت بداية
 االختبارات

2عماد نافل11010211 الثانوية اإلعدادية لال مريم1584535 08:30تاوناتفرنسا

3البصري هشام11010212 الثانوية اإلعدادية لال مريم1405289 08:30تاوناتفرنسا

3حفصة الهصاك11010213 الثانوية اإلعدادية لال مريم1549017 08:30تاوناتفرنسا

3أناس الزهر11010214 الثانوية اإلعدادية لال مريم1721942 08:30تاوناتفرنسا

3تجاري عبد الرحيم11010215 الثانوية اإلعدادية لال مريم1721876 08:30تاوناتفرنسا

3عبد الحي الحمامي11010216 الثانوية اإلعدادية لال مريم1721064 08:30تاوناتفرنسا

3عادل الطاهوري11010217 الثانوية اإلعدادية لال مريم1720846 08:30تاوناتفرنسا

3سليمي مصطفى11010218 الثانوية اإلعدادية لال مريم1721754 08:30تاوناتفرنسا

3احمد التاغزوتي11010219 الثانوية اإلعدادية لال مريم1721837 08:30تاوناتفرنسا

3خديجة المرابط11010220 الثانوية اإلعدادية لال مريم1584430 08:30تاوناتفرنسا

1عبد المالك العبيد11010221 الثانوية اإلعدادية االمام علي1265522 08:30فاسفرنسا

1كوثر العالم11010222 الثانوية اإلعدادية االمام علي1726058 08:30فاسفرنسا

1محمد الصافي11010223 الثانوية اإلعدادية االمام علي1114024 08:30فاسفرنسا

1الصفصافي عبد العالي11010224 الثانوية اإلعدادية االمام علي1114310 08:30فاسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

1الخربة كمال11010225 الثانوية اإلعدادية االمام علي1119638 08:30فاسفرنسا

1خاليد أمزيان11010226 الثانوية اإلعدادية االمام علي1119643 08:30فاسفرنسا

1سعاد العمراوي11010227 الثانوية اإلعدادية االمام علي1176150 08:30فاسفرنسا

1ياسين بلغيتي11010228 الثانوية اإلعدادية االمام علي1264382 08:30فاسفرنسا

1مينة أوشيخ11010229 الثانوية اإلعدادية االمام علي1308116 08:30فاسفرنسا

1فاطمة رحوتي11010230 الثانوية اإلعدادية االمام علي1308253 08:30فاسفرنسا

1مونيرالعاصمي11010231 الثانوية اإلعدادية االمام علي1367430 08:30فاسفرنسا

1حنان الطناز11010232 الثانوية اإلعدادية االمام علي1399263 08:30فاسفرنسا

1فردوس سدري11010233 الثانوية اإلعدادية االمام علي1400961 08:30فاسفرنسا

1 نجية بولهوال11010234 الثانوية اإلعدادية االمام علي1580168 08:30فاسفرنسا

1 محسن هاللي11010235 الثانوية اإلعدادية االمام علي1580854 08:30فاسفرنسا

1 مراد اللبار11010236 الثانوية اإلعدادية االمام علي1583731 08:30فاسفرنسا

1 الزهرة قاضي11010237 الثانوية اإلعدادية االمام علي1584171 08:30فاسفرنسا

1محمد بكاري11010238 الثانوية اإلعدادية االمام علي1682013 08:30فاسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

1خالد بويحياوي11010239 الثانوية اإلعدادية االمام علي1682360 08:30فاسفرنسا

1كوثر طاودي11010240 الثانوية اإلعدادية االمام علي1684404 08:30فاسفرنسا

2نصيرة ازعيكر11010241 الثانوية اإلعدادية االمام علي1684496 08:30فاسفرنسا

2خديجة ابنعضيم11010242 الثانوية اإلعدادية االمام علي1716676 08:30فاسفرنسا

2مراد دكني11010243 الثانوية اإلعدادية االمام علي1717537 08:30فاسفرنسا

2مرية غزو11010244 الثانوية اإلعدادية االمام علي1718177 08:30فاسفرنسا

2ربيع وعسو11010245 الثانوية اإلعدادية االمام علي1718928 08:30فاسفرنسا

2عزيز السغروشني االدريسي11010246 الثانوية اإلعدادية االمام علي1719127 08:30فاسفرنسا

2سناء تشت11010247 الثانوية اإلعدادية االمام علي1719283 08:30فاسفرنسا

2 المهدي بكوش11010248 الثانوية اإلعدادية االمام علي1752180 08:30فاسفرنسا

2 رمضان بوتوتح11010249 الثانوية اإلعدادية االمام علي1752398 08:30فاسفرنسا

2 محمد يوسف زرهوني11010250 الثانوية اإلعدادية االمام علي1753870 08:30فاسفرنسا

2مراد جطو11010251 الثانوية اإلعدادية االمام علي1404819 08:30فاسفرنسا

2رشيد كالي11010252 الثانوية اإلعدادية االمام علي1154388 08:30فاسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

2خديجة الغماري11010253 الثانوية اإلعدادية االمام علي1179317 08:30فاسفرنسا

2أسماء العبودي11010254 الثانوية اإلعدادية االمام علي1119830 08:30فاسفرنسا

2بزياني رضوان11010255 الثانوية اإلعدادية االمام علي1154283 08:30فاسفرنسا

2طنشري الوزاني أنس11010256 الثانوية اإلعدادية االمام علي1119267 08:30فاسفرنسا

2  طنكول رشيد11010257 الثانوية اإلعدادية االمام علي1721875 08:30فاسفرنسا

2  ابتسام المريزق11010258 الثانوية اإلعدادية االمام علي1584453 08:30فاسفرنسا

2فاطمة الزهراء الزغبة11010259 الثانوية اإلعدادية االمام علي1719328 08:30فاسفرنسا

2سميحة حمال11010260 الثانوية اإلعدادية االمام علي1401772 08:30فاسفرنسا

3عبدالعلي البوكيلي المخوخي11010261 الثانوية اإلعدادية االمام علي1173017 08:30فاسفرنسا

3أمينة ازعيمي11010262 الثانوية اإلعدادية االمام علي1367142 08:30فاسفرنسا

3سمير خشاش11010263 الثانوية اإلعدادية االمام علي1178252 08:30فاسفرنسا

3حسناء السايسي11010264 الثانوية اإلعدادية االمام علي1305823 08:30فاسفرنسا

3محمد جالل الطيبي11010265 الثانوية اإلعدادية االمام علي1401035 08:30فاسفرنسا

3سامية الوردي11010266 الثانوية اإلعدادية االمام علي1307017 08:30فاسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

3  آسية بوبكري11010267 الثانوية اإلعدادية االمام علي1306184 08:30فاسفرنسا

3ادريس اوبلقاسم11010268 الثانوية اإلعدادية االمام علي1238862 08:30فاسفرنسا

3فاطمة فياللي زكزوتي11010269 الثانوية اإلعدادية االمام علي1047298 08:30فاسفرنسا

3لبنى شباب11010270 الثانوية اإلعدادية االمام علي1404595 08:30فاسفرنسا

3هيام طالي11010271 الثانوية اإلعدادية االمام علي1684394 08:30فاسفرنسا

3نوال بوزيدي11010272 الثانوية اإلعدادية االمام علي1306355 08:30فاسفرنسا

3عبد الرشيد شكري11010273 الثانوية اإلعدادية االمام علي1368294 08:30فاسفرنسا

3عبد الفتاح هاشم11010274 الثانوية اإلعدادية االمام علي1405372 08:30فاسفرنسا

3  مفتاح زكرياء11010275 الثانوية اإلعدادية االمام علي1549185 08:30فاسفرنسا

3وفاء بوكرن11010276 الثانوية اإلعدادية االمام علي1306225 08:30فاسفرنسا

3امان بكوري11010277 الثانوية اإلعدادية االمام علي1174073 08:30فاسفرنسا

3عبد الحكيم ولخيري11010278 الثانوية اإلعدادية االمام علي1308564 08:30فاسفرنسا

3مدرني عبدالعالي11010279 الثانوية اإلعدادية االمام علي1159009 08:30فاسفرنسا

3  تويبة ابا تراب11010280 الثانوية اإلعدادية االمام علي1751814 08:30فاسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة

28 / 39

 توقيت بداية
 االختبارات

4وفاء هدهود11010281 الثانوية اإلعدادية االمام علي1307278 08:30فاسفرنسا

4  خديجة حيطي11010282 الثانوية اإلعدادية االمام علي1753017 08:30فاسفرنسا

4هناء دشيش11010283 الثانوية اإلعدادية االمام علي1306508 08:30فاسفرنسا

4حنان غزاز11010284 الثانوية اإلعدادية االمام علي1269238 08:30فاسفرنسا

4إلهام مقدام11010285 الثانوية اإلعدادية االمام علي1367780 08:30فاسفرنسا

4محمد حكيم صفور11010286 الثانوية اإلعدادية االمام علي1154099 08:30فاسفرنسا

4سميرة المتوكل11010287 الثانوية اإلعدادية االمام علي1404718 08:30فاسفرنسا

4  مريم االزهري11010288 الثانوية اإلعدادية االمام علي1583628 08:30فاسفرنسا

4عبد الواحد المصواب11010289 الثانوية اإلعدادية االمام علي1306951 08:30فاسفرنسا

4  وداد محتال11010290 الثانوية اإلعدادية االمام علي1753371 08:30فاسفرنسا

4الحناوي اسحاق11010291 الثانوية اإلعدادية االمام علي1267090 08:30فاسفرنسا

4ابتسام النتاش11010292 الثانوية اإلعدادية االمام علي1268718 08:30فاسفرنسا

4  أمينة بويحيا11010293 الثانوية اإلعدادية االمام علي1583260 08:30فاسفرنسا

4  شالق ميلود11010294 الثانوية اإلعدادية االمام علي1583324 08:30فاسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

4يوسف تيارتي11010295 الثانوية اإلعدادية االمام علي1753811 08:30فاسفرنسا

4رجاء اشقوندة11010296 الثانوية اإلعدادية االمام علي1306449 08:30فاسفرنسا

4فاطمة سجاع11010297 الثانوية اإلعدادية االمام علي1269613 08:30فاسفرنسا

4فوزية العيدي11010298 الثانوية اإلعدادية االمام علي1119285 08:30فاسفرنسا

4  اللة حسناء صوصي علوي11010299 الثانوية اإلعدادية االمام علي1721816 08:30فاسفرنسا

4نورالهدى لشهب11010300 الثانوية اإلعدادية االمام علي1400521 08:30فاسفرنسا

5اناس بوغاب11010301 الثانوية اإلعدادية االمام علي1235190 08:30فاسفرنسا

5بدر زواغي11010302 الثانوية اإلعدادية االمام علي1239871 08:30فاسفرنسا

5مراد حمدادي11010303 الثانوية اإلعدادية االمام علي1179839 08:30فاسفرنسا

5  هشام حماني11010304 الثانوية اإلعدادية االمام علي1721018 08:30فاسفرنسا

5مينة جراري11010305 الثانوية اإلعدادية االمام علي1718393 08:30فاسفرنسا

5كريم بنسماعيل11010306 الثانوية اإلعدادية االمام علي1368252 08:30فاسفرنسا

5وهبي هشام11010307 الثانوية اإلعدادية االمام علي1239710 08:30فاسفرنسا

5زكية مباركي11010308 الثانوية اإلعدادية االمام علي1268298 08:30فاسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

5رضوان الفياللي مومن11010309 الثانوية اإلعدادية االمام علي1306740 08:30فاسفرنسا

5محمد قشيرة11010310 الثانوية اإلعدادية االمام علي1267624 08:30فاسفرنسا

5عبدالنبي العزيزي11010311 الثانوية اإلعدادية االمام علي1306658 08:30فاسفرنسا

5ادريس البيض11010312 الثانوية اإلعدادية االمام علي1179253 08:30فاسفرنسا

5  حليمة منصوري11010313 الثانوية اإلعدادية االمام علي1549254 08:30فاسفرنسا

5  أورقى هند11010314 الثانوية اإلعدادية االمام علي1584674 08:30فاسفرنسا

5كوثر بودريقة11010315 الثانوية اإلعدادية االمام علي1401640 08:30فاسفرنسا

5  محمد العسري11010316 الثانوية اإلعدادية االمام علي1119374 08:30فاسفرنسا

5رشيد أكديد11010317 الثانوية اإلعدادية االمام علي1305585 08:30فاسفرنسا

5شيماء القدسي11010318 الثانوية اإلعدادية االمام علي1683058 08:30فاسفرنسا

5نجاة دادي11010319 الثانوية اإلعدادية االمام علي1367343 08:30فاسفرنسا

5لبنى الحسوني11010320 الثانوية اإلعدادية االمام علي1266025 08:30فاسفرنسا

6مينة اكناو11010321 الثانوية اإلعدادية االمام علي1157353 08:30فاسفرنسا

6اسماء البغدادي11010322 الثانوية اإلعدادية االمام علي1236022 08:30فاسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

6صدوق حياة11010323 الثانوية اإلعدادية االمام علي1119339 08:30فاسفرنسا

6  سكينة رشمون11010324 الثانوية اإلعدادية االمام علي1584696 08:30فاسفرنسا

6أمال المشمع11010325 الثانوية اإلعدادية االمام علي1407242 08:30فاسفرنسا

6  قريوش خالد11010326 الثانوية اإلعدادية االمام علي1584268 08:30فاسفرنسا

6فاطمة الزهراء همنان11010327 الثانوية اإلعدادية االمام علي1307320 08:30فاسفرنسا

6محمد طاهري علوي11010328 الثانوية اإلعدادية االمام علي1684374 08:30فاسفرنسا

6سميرة اغشيوي11010329 الثانوية اإلعدادية االمام علي1154076 08:30فاسفرنسا

6  جوهر صفور11010330 الثانوية اإلعدادية االمام علي1584778 08:30فاسفرنسا

6محمد بلعزي11010331 الثانوية اإلعدادية االمام علي1234771 08:30فاسفرنسا

6الزاوي عبد الناصر11010332 الثانوية اإلعدادية االمام علي1154260 08:30فاسفرنسا

6عادل مومن11010333 الثانوية اإلعدادية االمام علي1238576 08:30فاسفرنسا

6رضوان الصادقي11010334 الثانوية اإلعدادية االمام علي1407489 08:30فاسفرنسا

6حياة البوريمي11010335 الثانوية اإلعدادية االمام علي1306711 08:30فاسفرنسا

6بشرى بوتنين11010336 الثانوية اإلعدادية االمام علي1235410 08:30فاسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

6بودواية نعيمة11010337 الثانوية اإلعدادية االمام علي1172957 08:30فاسفرنسا

6سعاد بن عبو11010338 الثانوية اإلعدادية االمام علي1306019 08:30فاسفرنسا

6عدنان زويشة11010339 الثانوية اإلعدادية االمام علي1181010 08:30فاسفرنسا

6حنان المرنيسي11010340 الثانوية اإلعدادية االمام علي1406833 08:30فاسفرنسا

7نوال غميض11010341 الثانوية اإلعدادية االمام علي1404773 08:30فاسفرنسا

7أبوديار نوال11010342 الثانوية اإلعدادية االمام علي1172871 08:30فاسفرنسا

7  سنــــاء كـــرجــــة11010343 الثانوية اإلعدادية االمام علي1549268 08:30فاسفرنسا

7شادية بناني11010344 الثانوية اإلعدادية االمام علي1682161 08:30فاسفرنسا

7زكية قصير11010345 الثانوية اإلعدادية االمام علي1719342 08:30فاسفرنسا

7يسين عزوز11010346 الثانوية اإلعدادية االمام علي1154333 08:30فاسفرنسا

7فتيحة الضرضاري11010347 الثانوية اإلعدادية االمام علي1580742 08:30فاسفرنسا

7آية هللا محمد وكيلي11010348 الثانوية اإلعدادية االمام علي1178671 08:30فاسفرنسا

7محمد العيادي11010349 الثانوية اإلعدادية االمام علي1583425 08:30فاسفرنسا

7مراد شويياخ11010350 الثانوية اإلعدادية االمام علي1265237 08:30فاسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

7اسامة اليعقوبي11010351 الثانوية اإلعدادية االمام علي1720747 08:30فاسفرنسا

7ابتسام المجيد11010352 الثانوية اإلعدادية االمام علي1683072 08:30فاسفرنسا

7كوكبي منعم11010353 الثانوية اإلعدادية االمام علي1178192 08:30فاسفرنسا

7هشام البشارة11010354 الثانوية اإلعدادية االمام علي1267819 08:30فاسفرنسا

7عصام الحدوشي11010355 الثانوية اإلعدادية االمام علي1752670 08:30فاسفرنسا

7عبد الحق الناده11010356 الثانوية اإلعدادية االمام علي1683982 08:30فاسفرنسا

7رضى بوكرين11010357 الثانوية اإلعدادية االمام علي1720144 08:30فاسفرنسا

7زينب بجا11010358 الثانوية اإلعدادية االمام علي1399304 08:30فاسفرنسا

7هدى طهار11010359 الثانوية اإلعدادية االمام علي1401007 08:30فاسفرنسا

7نادية عبودي11010360 الثانوية اإلعدادية االمام علي1751843 08:30فاسفرنسا

8نوال بوعياد11010361 الثانوية اإلعدادية االمام علي1264720 08:30فاسفرنسا

8أسعدي رشيد11010362 الثانوية اإلعدادية االمام علي1173264 08:30فاسفرنسا

8مريم هادي11010363 الثانوية اإلعدادية االمام علي1720979 08:30فاسفرنسا

8الخرازي كمال11010364 الثانوية اإلعدادية االمام علي1583546 08:30فاسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

8رشيد العدناني11010365 الثانوية اإلعدادية االمام علي1235914 08:30فاسفرنسا

8حمري سيف الدين11010366 الثانوية اإلعدادية االمام علي1718255 08:30فاسفرنسا

8فتيحة اعراب11010367 الثانوية اإلعدادية االمام علي1681585 08:30فاسفرنسا

8زوبا حنان11010368 الثانوية اإلعدادية االمام علي1721952 08:30فاسفرنسا

8الهواري رحمة11010369 الثانوية اإلعدادية االمام علي1682831 08:30فاسفرنسا

8   يونس العابد11010370 الثانوية اإلعدادية االمام علي1265521 08:30فاسفرنسا

8عزيزة خباش11010371 الثانوية اإلعدادية االمام علي1753205 08:30فاسفرنسا

8مصطفى بن موح11010372 الثانوية اإلعدادية االمام علي1682111 08:30فاسفرنسا

8أمال زعفور11010373 الثانوية اإلعدادية االمام علي1753851 08:30فاسفرنسا

8دنيا جناتي ادريسي11010374 الثانوية اإلعدادية االمام علي1753142 08:30فاسفرنسا

1رجاء شجيد11010375 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1114530 08:30مكناسفرنسا

1هشام التازي11010376 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1114441 08:30مكناسفرنسا

1محمد إيشو11010377 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1237503 08:30مكناسفرنسا

1أم كلثوم األمين11010378 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1583084 08:30مكناسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
ن بأوروبا  2022دورة – والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمي 

بية والتكوين لجهة فاس مكناس: األكاديمية الجهوية للتر

                     
رقم اإلمتحان

                                             
اإلسم و النسب

رقم قاعة
االجراء  

               
 رقم         

التأجت 

ن الحضور إىل 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا شحي  شحات والمتر ن عىل المتر  ويتعي 
ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتتر هذا  مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبارات مصحوبي 

      .اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

                                          
مركز المباراة        

 البلد
المرغوب

فيه 

 مديرية
 مركز
المباراة
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 توقيت بداية
 االختبارات

1عبد اإلاله باحمادي11010379 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1264115 08:30مكناسفرنسا

1عبد العالي عاشور11010380 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1158048 08:30مكناسفرنسا

1يوسف كني11010381 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1307563 08:30مكناسفرنسا

1شوقي هرام11010382 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1154421 08:30مكناسفرنسا

1سعيد الحمزاوي11010383 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1236265 08:30مكناسفرنسا

1المهدي الشرقي11010384 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1265464 08:30مكناسفرنسا

1فتيحة إحيا11010385 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1237561 08:30مكناسفرنسا

1محمد الحياني11010386 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1177554 08:30مكناسفرنسا

1سناء المرضي11010387 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1752764 08:30مكناسفرنسا

1عبد السالم الفاضلي11010388 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1114467 08:30مكناسفرنسا

1أسماء الهاشمي11010389 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1237187 08:30مكناسفرنسا

1أشرف أوبلعيد11010390 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1308108 08:30مكناسفرنسا

1أسامة الشطاطي11010391 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1406664 08:30مكناسفرنسا

1الناجي حنان11010392 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1549348 08:30مكناسفرنسا



ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة بأسماء المتر
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 توقيت بداية
 االختبارات

1عبد السالم كجي11010393 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1307560 08:30مكناسفرنسا

1حياة الغياط11010394 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1401786 08:30مكناسفرنسا

2رضوان اسعدات11010395 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1173263 08:30مكناسفرنسا

2سيهام أموراق11010396 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1579867 08:30مكناسفرنسا

2صوفيا الغنيوي11010397 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1752652 08:30مكناسفرنسا

2أيت عقى محمد11010398 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1159016 08:30مكناسفرنسا

2أنوار البقال11010399 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1236034 08:30مكناسفرنسا

2كوثر قزة11010400 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1368552 08:30مكناسفرنسا

2نور الدين عيساوي11010401 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1156431 08:30مكناسفرنسا

2أكنوش بناصر11010402 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1233986 08:30مكناسفرنسا

2دنيا قمحة11010403 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1580319 08:30مكناسفرنسا

2عبد الرحيم دادا11010404 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1583347 08:30مكناسفرنسا

2يونس داري11010405 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1154458 08:30مكناسفرنسا

2خولة حفيظي11010406 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1683319 08:30مكناسفرنسا
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2موالي الحسن بن المين11010407 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1264505 08:30مكناسفرنسا

2المصطفى بوغابا11010408 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1114338 08:30مكناسفرنسا

2فؤاد بوحمامة11010409 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1306240 08:30مكناسفرنسا

2خديجة بنعمر 11010410 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1406463 08:30مكناسفرنسا

2حسناء أجغول11010411 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1681767 08:30مكناسفرنسا

2عزيز أغلياص11010412 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1263396 08:30مكناسفرنسا

2محمد عبد المولى11010413 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1401469 08:30مكناسفرنسا

2صليحة بيغالفا11010414 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1406591 08:30مكناسفرنسا

3أسماء الناجح11010415 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1266488 08:30مكناسفرنسا

3حنان جياللي11010416 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1307511 08:30مكناسفرنسا

3أسماء أوطالب11010417 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1239022 08:30مكناسفرنسا

3محمد بوكار11010418 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1580157 08:30مكناسفرنسا

3كوثر الواهلي11010419 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1583590 08:30مكناسفرنسا

3رشيد حداش11010420 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1264115 08:30مكناسفرنسا
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 توقيت بداية
 االختبارات

3سليمان قبوش11010421 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1684177 08:30مكناسفرنسا

3سعيد قيبوش11010422 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1269099 08:30مكناسفرنسا

3نزهة غاليل11010423 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1154499 08:30مكناسفرنسا

3سارة فنيسي11010424 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1583872 08:30مكناسفرنسا

3هشام البزيوي11010425 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1581025 08:30مكناسفرنسا

3رشيد بزيوي11010426 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1235467 08:30مكناسفرنسا

3مصطفى حميدي 11010427 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1179153 08:30مكناسفرنسا

3رشيدة داودي11010428 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1155504 08:30مكناسفرنسا

3فاطمة الزهراء الصقر11010429 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1683164 08:30مكناسفرنسا

3ليلى توزاني11010430 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1753841 08:30مكناسفرنسا

3نعيمة مزغوتي11010431 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1367776 08:30مكناسفرنسا

3زهرة أكرام11010432 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1681670 08:30مكناسفرنسا

3أحمد البقالي11010433 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1264158 08:30مكناسفرنسا

3نورة مراغ11010434 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1307837 08:30مكناسفرنسا
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4سعيد بنحساين11010435 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1234932 08:30مكناسفرنسا

4نبيل موالي رشيد11010436 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1268620 08:30مكناسفرنسا

4عزيز حمدون11010437 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1267040 08:30مكناسفرنسا

4بشرى الشايط11010438 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1173638 08:30مكناسفرنسا

4تورية موقات11010439 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1114527 08:30مكناسفرنسا

4سعيد الخيش11010440 الثانوية اإلعدادية عالل بن عبدهللا1583551 08:30مكناسفرنسا


