
 

 
 

 ، الحي الحسنينعبد الرحماشارع سيدي بن سينا واملتقى شارع  سطات-الدارالبيضاءاألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
 -المركز الجهوي لمنظومة اإلعالم-

 :12365     :91.94.71/91.94.60/91.94.79  0522   :90.33.76  0522 

  MOSلنسخة األولى من املباراة الوطنية لإلشهاد اإلقصائيات الجهوية النهائية ل

الخاصة   MOSالنسخة األولى من املباراة الوطنية لإلشهاد  تنظيم  في إطار 

االنتقاء األول الخاصة بتكوين  ع املشترك، و بعد إتمام مرحلةبتالميذ الجذ

من كل أكاديمية جهوية على حدة، ومرحلة  وإشهاد مائة متعلم ومتعلمة

االنتقاء الثاني الخاصة باختيار أفضل عشرة مرشحين بكل أكاديمية 

مكونة من السيد  GENIEجهوية،  قامت لجنة مركزية من مديرية برنامج 

 الجهوي لبرنامج جيني املنسقو  عن مديرية برنامج جيني  عبد الحق جالل

 يوم سطات -عن أكاديمية جهة الدارالبيضاء جهادمصطفى السيد 

على مرحلة االنتقاء الثالث  إلشرافبا سطات-دار البيضاءاللجهة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ب 2017أبريل  27 الخميس

امتحان املترشحين العشرة الفائزين في االنتقاء الثاني لتحديد املترشح)ة( الذي  األكاديميةفي هذه التظاهرة، حيث جرى بمقر 

ع بتالميذ الجذ الخاصة MOSلنسخة األولى من املباراة الوطنية لإلشهاد االقصائيات الوطنية ل الجهوية في األكاديميةسيمثل 

 املشترك.

، MS Office 2013من أجل اجتياز االمتحان الختامي في برنامجين مختلفين من مكتبيات  « CONSOLE 8 »منصة دت م  وقد اعت  

 أسفرت هذه املرحلة عن النتائج التالية: حيث

 املديرية اإلقليمية رمز مسار اسم املتعلم )ة( املترشح )ة( رت
 الشهادةنقطة 

1(WORD) 

 الشهادةنقطة 

2 (EXCEL) 

املعدل العام 

 للنقطة 

 952,5 980 925 الحي الحسني R141085432 مستعينهيثم  1

 939 953 925 سطات F140021131 إناس الرامي 2

 919 969 869 برشيد F135326222 عثمان ضاحي 3

 915 905 925 الحي الحسني R137690638 جميم ابراهيم الحسين 4

 906,5 921 892 بنسليمان F130331963 مهدي برادة 5

 906 849 963 الحي الحسني R134232634 األرض ي أنس 6

 859,5 869 850 مديونة R130060195 زهير الصنهاجي 7

 840 830 850 عين السبع الحي املحمدي R139931026 نبيل صالحي 8

 831 812 850 الفداء مرس السلطان R130086360 زكرياء املوجود 9

 812,5 793 832 الفداء مرس السلطان R139380704 هبة هللا اوبيبي 10
 

بن البناء املراكش ي باملديرية اإلقليمية الحي التأهيلية  الثانويةب مستعين هيثمبناء عليه فقد تأهل عن هذه املرحلة التلميذ)ة( و 

 .سطات-الدار البيضاءلألكاديمية الجهوية لجهة  الحسني ممثال


