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قلميي ر وهي  ملوه  اتبرية  ااتكوين  ادااملركز ال   سطاتاتبةضاء سطات  اتفرع الإ

 

 2017

 الالئحة الرمسية للناجحني
 البطاقة الوطنية للتعريف اإلسم والنسب رقم االمتحان الترتيب

 F429728 محمد بنجانا 2078 1

 CD228098 حمادي محمد أمين 2032 2

 G901864 عمر اعسيلة 2067 3

 T236226 مغوار زكرياء 2087 4

 BK503772 ياسين شعوفي 2103 5

 W353547 هشام مستقيمي 2095 6

 H783787 ابراهيم الشواي 2001 7

 IA108031 ربيع حسني 2038 8

 N354379 ياسين بوالتخريز 2102 9

 W323137 عبد اللطيف الحناوي 2061 10

 P276426 بوقدير محمد 2028 11

 UA9699 سلمى كجي 2054 12

 J454014 صالح الدين الدهبي 2056 13

 GM146296 سارة براضي 2045 14

 MC222478 عبد هللا العماري 2063 15

 D822752 أمينة بوراس 2021 16

 J429494 ياسين الخولي 2101 17

 FB57681 خالد عابد 2036 18

 UC117247 المهدي زين العابدين 2016 19

 JA157462 مسكي مريم 2084 20

 تسجيل الناجحني بالالئحة الرمسية:
 07 و  06يومي  الفرع اإلقليمي سطاتالبيضاء سطات   وي لمهن التربية والتكوين الدارالمركز الجهيتم تسجيل الناجحين بصفة نهائية ب

 ،2017شتنبر

 و ال يقبل أي عذر للتسجيل بعد انتهاء هذه الفترة.  و يتعين على المترشحين االتصال بإدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  

 لالطالع على الوثائق الواجب اإلدالء بها عند التسجيل.   -سطات الفرع االقليمي

  سة:انطالق الدرا
 .2017 شتنبر  11تنطلق الدراسة بسلك تحضير مباراة التبريز في العلوم الصناعية يوم 
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 الئحة االنتظار

 البطاقة الوطنية للتعريف والنسب اإلسم رقم االمتحان الترتيب

 VA95008 أمين قابوش 2020 1

 CD530816 غزالن القرواني 2069 2

 Z467686 محمد بنموسى 2079 3

 EE433611 زينب البوهالي 2042 4

 IB201439 هشام هاشمي 2096 5

 M506216 يوسف مزيان 2105 6

 CD367569 التيس زهير 2010 7

 Q302083 سامي الملوخي 2046 8

 JK11182 محمد مين 2082 9

 IB166703 محفوظ عادل 2075 10

 MA110301 عبد اللطيف الدازي 2062 11
 

 تسجيل املرتشحني الواردة أمساؤهم بالئحة االنتظار :
 ،2017شتنبر  09 اق في حالة بقاء مقاعد شاغرة يومالواردة أسماؤهم بالئحة االنتظار حسب االستحق المترشحينيتم تسجيل 

 و ال يقبل أي عذر للتسجيل بعد انتهاء هذه الفترة. 

 التسجيل االستدراكي:

لتسجيل المترشحين الواردة أسماؤهم بالئحة االنتظار حسب االستحقاق و المستوفين  2017شتنبر  30يتم فتح فترة ثانية و أخيرة يوم 

التبريز بالمركز الجهوي  هذا التاريخ بأي تسجيل بسلك تحضير مباريات وال يسمح بعد للشروط النظامية في حالة شغور بعض المقاعد.

  .سطاتلجهة الدار البيضاء لمهن التربية و التكوين 

 

 

 


