
رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1052524رضوان الجمالي07010001

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1174241هالل بن كمار07010002

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1234944حنان بنكارة07010003

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1236819اشرف السعيد07010004

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1237253احمد حجامي07010005

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1239868ربيع ازلوغي07010006

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1266149حسنة المكتاوي07010007

07010008
فاطمة الزهراء 

منطقي
108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1268422

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1308007يوسف نفناف07010009

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1368109مينة اهبال07010010

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1580173سناء بولهز07010011

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1580228عبدالرحيم شهيد07010012

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1581044حنان الحنين07010013

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1581123كور£Lرشيد 07010014

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1581232المهدي  مستحيي07010015

108:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1583720عبداالله  الخرزازي07010016

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1681684سارة احنوش07010017

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

1/21



رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1682832محمد الهواري07010018

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1683702فوزية اللحية07010019

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1683735ايمان لغياري07010020

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1719928منال باحاج07010021

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1753238فاطمة خراز07010022

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1912346ابتسام الخز07010023

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1752607أيوب العزاوي07010024

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1580618عبد االله الفاضلي07010025

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيفرنسا1268429وليد متاكة07010026

07010027
زين العبيدين  

غريب
108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1307226

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1308327بشرى صابير07010028

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1400105هدى الزينبي07010029

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1236348محمد الحوسيني07010030

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1368023محمد السطوري07010031

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1751854مريم ابراغ07010032

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1580611عبد المغيث الباهي07010033

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1174005مصطفى أيت امغار07010034
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رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1721429يوسف مغاري07010035

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1751858السعيد اشباني07010036

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1751926محمد ايت الحاج07010037

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1580379عبد الحكيم العالوي07010038

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1399312عزيز بامو07010039

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1721029فاطمة حنين07010040

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1752939ياسين فارسي07010041

108:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1753249محمد جواد كيناني07010042

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1367974محمد رمادي07010043

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1172864عبد السالم أخياض07010044

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1580192عبد الكريم بوسمر07010045

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1683339عبد الحق حمااد07010046

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1549547صفاء غطوس07010047

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1235299محمد بوالكيد07010048

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1264974يوسف بوغابي07010049

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1753668عمر رضى07010050

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1367644نورة البحياوي07010051
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رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1269844يحيى صفاء07010052

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1753409هند ملوك07010053

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1266934حسن حداني07010054

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1753134راشيد جداد07010055

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1584866نوال سويد العين07010056

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1583005أحالم بقوري07010057

208:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1308527أحمد أمين تحبوسين07010058

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1549320سيهام بنلعنايا07010059

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1753131كريمة جبران07010060

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1582740الحسن  ايت ايكن07010061

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1752876نادية  النويتي07010062

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1049361محمد مجبور07010063

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1582793أحمد اجلباب07010064

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1719743حفيظة أيت الحساين07010065

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1267469جدييي  طارق07010066

07010067
عبد السالم أيت 

خويا موح
308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1719734

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1751857صفية  أشلهاو07010068
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رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1551082السعيد اكوط07010069

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1582925إيمان العياشي07010070

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1583077احمد بنشبشوب07010071

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1307513خديجة جمار07010072

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1583993هشام حمليري07010073

308:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1405353خالد فائز07010074

408:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1584096اسماء اد يوسف07010075

408:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1720489عبد الغني الباز07010076

408:30(تحناوت)إعدادية المجد فرنسا1584979زهيري محمد07010077

فرنسا1753445كريم مرشيد07010078
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1307272حداني يوسف07010079
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1721120جابر رضوان07010080
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1751904لحساين ايت عمرو07010081
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1719972باتي ياسين07010082
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1367877وكير وسام07010083
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1682473بشرى شريف07010084
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1401012لالنزهة طائعي07010085
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30
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رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
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فيه
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اإلجراء
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الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

فرنسا1753614مصطفى اقشيش07010086
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1683111حنان الرابحي07010087
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1684001جيهان نجيب07010088
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1752976عماد الدين غريب07010089
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1682990هاجر اليزيدي07010090
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1399131منى ايت لكطيف07010091
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1155088عادل بنشقرون07010092
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1684254عبدالكريم صبري07010093
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1681714فاطمة ايت بها07010094
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

07010095
فاطمة الزهراء 

النومي
فرنسا1400051

ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

فرنسا1683274حميد غالم07010096
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

فرنسا1752341عبد العالي بوهدون07010097
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

فرنسا1751866عدنان نبيل07010098
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

فرنسا1399281سمية عزام07010099
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

فرنسا1581375يمنة اوموماد07010100
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

فرنسا1549785عبد هللا ايت الحسين07010101
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

فرنسا1682585علي العبدالوي07010102
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30
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2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

فرنسا1580260محمد شفي07010103
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

فرنسا1753859خالد زعيطار07010104
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

فرنسا1719767فاطمة اخرضيض07010105
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

07010106
فاطمة الزهراء 

حمدون
فرنسا1368429

إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

فرنسا1683252يوسف فتحي07010107
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

07010108
أحمد العمراني 

اإلدريسي
فرنسا1153866

إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

فرنسا1267053حميد حميوي07010109
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

فرنسا1751974محمد ايت يوس07010110
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

فرنسا1752307إسماعيل بوعود07010111
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1052545محمد جديد07010112

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1118701عبد الكبير بوركوكو07010113

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1175107سعيد عواطف07010114

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1266998رحال حجي07010115

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1307153مارية فائز07010116

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1367361شرف الدين درير07010117

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1406400محمد باكين07010118

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1548855خالد الشكر07010119
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رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1580128عزيز بوشة07010120

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1582779جمال أيت العادل07010121

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1582898عزيز أغالوي07010122

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1582920محمد أطلسي07010123

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1584304الراضي الحلو07010124

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1584311عبد الجليل لهراوي07010125

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1584651حسن ورشان07010126

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1617039محمد باروش07010127

108:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1681680نور الدين احناش07010128

07010129
يونس أيت سيدي 

مومن
208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1681754

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1683104احمد فاضل النوري07010130

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1683236سعيد فرحي07010131

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1683563خديجة كريم07010132

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1683973هشام ناعيم07010133

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1720105براهيم بسكو07010134

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1720825محمد السابق07010135

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1751954حسن أيت مبارك07010136
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رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1752257لحسن بن إحيا07010137

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1752353حسناء بوكيوض07010138

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1752486عبد الصمد ددحنا07010139

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1752592نورالدين العنكاوي07010140

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1753023رشيد حمدي07010141

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري فرنسا1753498نورة الناجي07010142

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1238076عز العرب لخبيزي07010143

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1307647محمد العرايشي07010144

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1681840زوهير امهيدرة07010145

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1406390جمال باحو07010146

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1682066عزيز بلفاسي07010147

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1238747حميد نويتي07010148

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1579933إلهام عزيز07010149

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1405435سعيد لبحيري07010150

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1368587عزيز خازن07010151

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1752747خالد الخلوقي07010152

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1752943سارة فاتح07010153
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رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1682089عبد الغني بالرحلوا07010154

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1752311بوبكر امهان07010155

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1721528ادريس نيفال07010156

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1721454عزيزة محسن07010157

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1583627عصام العياشي07010158

108:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1306412جمال شراف07010159

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1684541زكرياء ازوانات07010160

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1368609كريمة لمين07010161

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1123450كمال لحمادي07010162

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1580706محمد السقلي07010163

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1753854محمد زاهير07010164

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1583500معاد الهنشير07010165

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1682512دالل ضيف هللا07010166

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1683756علي االدريسي07010167

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1267421جالل بدر07010168

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1400293نور الدين حسني07010169

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1549524عمر الزهري07010170
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رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1399408يونس بلمختار07010171

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1263258رشيد عابدي07010172

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1584243المصطفى خية07010173

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1752485 محمد دباح07010174

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1123430رشيد بورقية07010175

208:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1753289نور الدين لغليمي07010176

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1684433محمد تيوتيو07010177

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1580504هشام الجديد07010178

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1399169عبد الفتاح عاقل07010179

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1265506عاديل العباسي07010180

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1580274ياسين شهاب07010181

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1579980ابراهيم بلبولة07010182

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1173646جميلة شبلي07010183

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1752229سعاد بنعكي07010184

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1580424خديجة البساتي07010185

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1269297محمد سعادة07010186

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1237891نبيل خطبي07010187
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رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1173730جميلة الراجي07010188

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1681035سومية أبا هاشم07010189

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1580125محمد بوشحمة07010190

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1584687عبد الرحيم قاللي07010191

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1752841إلهام الحداوي07010192

308:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1583612عبد هللا األبيض07010193

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1583638فاتحة البكري07010194

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1159204نادية الخلوفي07010195

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1118196عبد الغني الجازري07010196

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1235217سفيان بوهدة07010197

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1579802جواد أيت لمقدم07010198

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1753532هند واحدي07010199

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1681836مريم أمفزكي07010200

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1404730يونس الجبري07010201

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1752057عبد الخالق النحيل07010202

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1752040حمزة أمكون07010203

07010204
كمال أنور الدين 

لمشاوري
408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1123432
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رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1583598القائدي نور الدين07010205

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1118184كمال أبو لفضل07010206

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1158202زهير ذكر هللا07010207

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1583474سعيد العيساوي07010208

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1583264يوسف بوزكاغ07010209

408:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1721949ياسمين الزيتوني07010210

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1753438ايمان محتريم07010211

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1173737عبد الكريم الراوي07010212

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1583306حمزة شوقي07010213

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1175665رشاد الهلومي07010214

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1234503محمد عاطف07010215

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1406741عبد العالي الباز07010216

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح فرنسا1306549مهجة الدياني07010217

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1580480سعيد الحامدي07010218

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1120906حماد بونصر07010219

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1122533حسن برجدي07010220

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1154583خاليد مضهور07010221
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رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1154624اسامة  منان07010222

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1154865مريم سعود07010223

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1155067رشيد عبيدي فال07010224

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1157884رشيد أثنان07010225

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1157892غزالن المشترائي07010226

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1172860عبد الخالق لحسن07010227

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1173231قاسم اعريبي07010228

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1174344سفيان بورزمات07010229

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1174490الفرتوتي السعيد07010230

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1174876زينب ابو الغنائم07010231

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1175298شيكر فتيحة07010232

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1175379عزالدين الدلوي07010233

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1175842ايت هرى زايد07010234

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1176105نورة البناني07010235

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1178357عماد  قابل07010236

108:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1178569حنان نصوح07010237

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1179991اعبيد ابراهيم07010238
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2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1180862اسحيمي عبد الجليل07010239

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1182251فتيحة النورة07010240

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1234059السعيد أيت بنسعيد07010241

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1236004حياة العطاري07010242

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1236176عبد الغني الغغـاي07010243

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1236403عزالدين الكمالي07010244

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1237924فاطمة كوران07010245

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1239578التجاني عائشة07010246

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1263234عدنان عبد الصادق07010247

07010248
أبوعمران موالي 

شفيق
208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1263271

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1264710جميلة ابوعلقة07010249

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1264953محمد بوناجي07010250

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1264963مريم البونوصي07010251

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1265100عبد اللطيف شدغور07010252

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1266738محمد عادل فروال07010253

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1267408وفاء جدور07010254

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1267427يوسف جمال الدين07010255
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آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1268036الحدان محمد07010256

208:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1268099منار  معشى07010257

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1268319مجدوبي عبد العزيز07010258

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1268564أسامة مساعد07010259

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1268835الحبيب وليف07010260

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1269230حسن غمتي07010261

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1269748خالد طايع07010262

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1305833توفيق عسران07010263

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1305888يوسف بدولي07010264

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1306011بليهي فاطمة07010265

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1306773محمد الكراب07010266

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1307241فاطمة كوشك07010267

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1307757عبد الرحيم لقايمي07010268

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1367741مركوم سهام07010269

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1368113تواب احيدوش07010270

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1368399هشام كرمون07010271

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1399849وصال الكوراري07010272
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2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1400015عماد البطل07010273

07010274
موالي هشام 

األدرسي العبقري
308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1400027

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1400170لبنى غالم07010275

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1400805اورتي مريم07010276

308:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1401090حنان ازعيتر07010277

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1401546أسكالي سعيد07010278

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1401868خديجة وعزيز07010279

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1401996سليمة السريرة07010280

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1404880سهام الفريدي07010281

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1404972غشيوة حياة07010282

07010283
ابوالعالء موالي 

عبداالله
408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1548878

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1549336بوشرة اكليب07010284

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1580958حسناء كريم07010285

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1582080زايد  فاضل07010286

07010287
ايت عبد العالي 

امينة
408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1582767

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1582829سعيد عالوي07010288

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1582837تورية عمار07010289
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2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1582983ليلة بحري07010290

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1583012فريد برطال07010291

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1584515نبيلة المرابطي07010292

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1683437إد علي خديجة07010293

07010294
الزين فاطمة 

الزهراء
408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1684530

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1717572دنيا ديان07010295

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1717593الزاهية الشوكة07010296

408:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1719087خالد رشدي07010297

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1720731فاطمة الوالد07010298

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1721126امينة  جكري07010299

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1752185كنزة بلعسولي07010300

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1752290رابحة بنزين07010301

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1752361بوالخبار فاطمة07010302

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1752854خديجة الماضي07010303

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1752862الموساعف ايعيش07010304

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1753057باهية حسيكي07010305

07010306
فاطمة الزهراء 

ويساعد
508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1753847
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2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1911938لطيفة الوليدي07010307

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1912810سارة الريوي07010308

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1549507دليلة اليمامي07010309

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1406686خديجتو ديوف07010310

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1179438عبد االله معقاق07010311

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1579992شرف باروز07010312

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد فرنسا1154870مونة مغيريط07010313

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيبلجيكا1718221ياسين حيدة07020001

07020002
فاطمة الزهراء 

الوتري
408:30(تحناوت)إعدادية المجد بلجيكا1682975

408:30(تحناوت)إعدادية المجد بلجيكا1584441كريم مزروب07020003

408:30(تحناوت)إعدادية المجد بلجيكا1235365ايمان بوسياف07020004

بلجيكا1584819رحمة صوفي07020005
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

بلجيكا1584036انوار حدوفان07020006
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري بلجيكا1399929أمين القنتي07020007

208:30(شيشاوة)مدرسة البوصيري بلجيكا1583808الحسين الرزيكي07020008

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح بلجيكا1239479محمد سليماني07020009

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح بلجيكا1305835سناء عسري07020010
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آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح بلجيكا1235104رحال بوعلي07020011

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد بلجيكا1237549هدى ايغشان07020012

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد بلجيكا1266178صباح الخياطي07020013

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد بلجيكا1269737عبد السالم تاراي07020014

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد بلجيكا1399028حفصة عوام07020015

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيإسبانيا1683552ياسين كماش07030001

208:30(آسفي)ثانوية الحسن الثانيإسبانيا1683779امين نوفل معالم07030002

408:30(تحناوت)إعدادية المجد إسبانيا1579991مصطفى باروك07030003

07030004
عبد الهادي 

الحيداوي
408:30(تحناوت)إعدادية المجد إسبانيا1401424

إسبانيا1751960ايت المليح حسناء07030005
ابن )إعدادية ابن جرير 

(جرير
108:30

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح إسبانيا1584349خديجة لقلش07030006

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح إسبانيا1580446محمد الكرمومة07030007

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح إسبانيا1580734مصطفى فراح07030008

508:30(قلعة السراغنة)مدرسة فتح إسبانيا1752871رضوان النقراشي07030009

508:30(مراكش)ثانوية ابن عباد إسبانيا1268091رجاء اليعقوبي07030010

07040001
فاطمة الزهراء  أبو 

علقة
408:30(تحناوت)إعدادية المجد ألمانيا1401634

408:30(تحناوت)إعدادية المجد ألمانيا1753278يوسف لبخيتي07040002
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رقم التأجيراالسم والنسبرقم االمتحان
البلد المرغوب 

فيه
مركز المباراة

رقم قاعة 

اإلجراء
توقيت بداية االختبارات

الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس 

2022دورة – اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا 

آسفي-مراكش: األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ويتعين على المترشحات والمترشحين الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعلي 2022 يونيو 25تجرى االختبارات الكتابية يوم السبت : هام جدا

.النطالق االختبارات مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة

408:30(تحناوت)إعدادية المجد ألمانيا1717902حميد المزالي07040003

408:30(تحناوت)إعدادية المجد ألمانيا1368402عبد المجيد اكطيطي07040004

408:30(تحناوت)إعدادية المجد ألمانيا1720923ياسين فيتاح07040005

07040006
محمد الحبيب  

أترمي
408:30(تحناوت)إعدادية المجد ألمانيا1399257

ألمانيا1684109حفصة اوهنور07040007
إعدادية وادي الذهب 

(الصويرة)
108:30
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