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سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزCD13815020001عبد الرزاق زيات1

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزV28591920002أمينة عزمي2

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزBH37325820003غنام سمية3

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزDJ944720004سارة الفارسي4

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزCD42322220005خديجة ربيع5

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزI66658320006سعاد الناصري6

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزI66494420007حسناء بزين7

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزHA15561820008عبد هللا لبريني8

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزBJ39309020009اسامة الشريس9

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزCD45038320010نور الدين البيض10

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزR31651920011حسناء اعليلوت11

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزM51123320012صفاء لفطيسي12

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزR33126120013ياسين بلحاج13

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزVA9500820014أمين قايوش14

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزX33361120015لبنى إدريسي شواهدي15

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزDJ434420016فيصل العمراني16

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزIA10803120017ربيع حسني17

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزS67660320018حنان يعكوبي18

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزAD20301320019محمد بنداود19

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزCD50286920020محمد حوميمي20

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزJB45747020021اسماء الهاللي21

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزAD18057220022شريف باقة22

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزW35961620023أسماء سامح23

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزBB3969220024زوهير مجروح24

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزCD13808420025عمر الكبيطي25

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزCD46085320026امحمد العراقي الحسيني26

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزCD37379720027عادل العزوزي27

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزEE51776020028أشرف قر العين28

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزT18869920029محمد الريفي29

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزJT3538220030غريبة حدوش30

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزSH13794320031بوشرى اعميري31

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزD23514720032فتيحة رباج32

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزIB16670320033محفوظ عادل33

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزIC5948820034عمر رجاد34

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزJB38240320035علي بوزنداك35

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزJB42331620036رضوان بصور36

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزW32313720037عبد اللطيف الحناوي37

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزCD23548920038األحمدي رجاء38

الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية  

لمباراة الدخول إلى السنة االولى من سلك تحضير مباراة التبريز في العلوم الصناعية للمهندس
تخصص هندسة ميكانيكية
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الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية  

لمباراة الدخول إلى السنة االولى من سلك تحضير مباراة التبريز في العلوم الصناعية للمهندس
تخصص هندسة ميكانيكية

2016يونيو  : دورة 

المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين

سطات

 م ج م ت ت

 سطات

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزCD37681420039منى بناني39

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزCB24216420040اناس الشتيوي40

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزL50100020041عزالدين الهبطي41

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزLG2937220042رضوان أفيالل42

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزH70208220043سكينة الضناية43

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزBK25673920044أنس الحاضي44

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزY35170020045مريم السويبة45

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزCC3406520046يوسف العشير46

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزZ46768620047محمد بنموسى47

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزJE26621720048عبد الرحيم ابرهش48

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزW31474120049عمر الرميلي49

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزH57760420050العنكرة عبد هللا50

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزW34794620051وافي مراد51

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزM51043820052رضوان نائم52

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزJK1337720053هند مرشيد53

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزHH255620054عبد الحميد كوطو54

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزEE46496320055ياسين بوشتة55

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزP29691620056كمال بوزيد56

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزQ29677220057أسامة الماحي57

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزUA9324320058هاشيمي أسماء58

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزIB18799120059محمد زيدان59

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزCD60281520060زينب شاطر60

سطات-  التكوين و التربية لمهن الجهوي المركزGB18679920061عريوة عبد العظيم61

:  ملحوظة
، صباحا 09 الساعة على 2016  يونيو 30 الخميس يوم من ابتداءا الكتابية االختبارات ستجرى ــ 

  االختبار موعد قبل ساعة نصف االجراء مركز الى الحضور المترشحين جميع على ــ      
، للتعريف الوطنية بالبطاقة مصحوبين        

.للمباراة استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعد ــ      
 

             ت      ا  ت     ا   
 

     
      ا 

    ام    ا         ت

 

5   09:00  --14:00  

Démarche de conception des 
systèmes et mécanique générale 

                                        

       30/06/2016 

 

4   09:00 -- 13:00  

Démarche de réalisation et 
qualification des produits 

                              

         01/07/2016  

 

2   09:00 -- 11:00  

Modélisation de la commande 
des systèmes 

                        

       02/07/2016  

 

2/2


