
االمتحان قاعةالوطنية التعريف  بطاقة رقم والنسب االسماالمتحان رقم

M5045111طارق نكطزي201

VA1120121 حًشج ضزٌف202ً

H4918141 اًٌاٌ انثىَذي203

EC13451تىضزج انصانح204ً

JA1357531خذٌجح اتٍضار205

JE2447781انهاضى دعُى206ٌ

EE4971871اَس انًعٍف207ً

I 6760331يزٌى عٍساوي208

LB1620961عشٌش انطُرىف209

BB14481سهًٍح كذاح210

CB2639911يًٍىٌ اوض211ٍ

JB3904341ٌاسٍٍ كزياخ212

M3411511يحًذ ايٍٍ نثاردي213

E5148921عثذ انفراح سعٍذي214

JT281641حًشج تىَاصز215

JB4241071اًٌاٌ انًمرذٌز216

EE4948801ٌىسف انسالن217ً

EE3583041تذر انطعثىي218

EE4417111يحًذ تىن219ً

M4441571يٍُح رتىح220

 التكوين و التربية لمهن الجهوي المركز

مراكش                 
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يزاكص- ضارع عالل انفاسً - اعذادٌح وادي انذهة ساتما :                   يمز انًثاراج 

عهى انساعح انثايُح صثاحا 2016 ٌىنٍىس 1 ٌىٍَى و30:                  ذارٌخ انًثاراج
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EE3224042فخز انذٌٍ االيان221ً

JC4140402انحسٍٍ اوسال222

HA437902عثذ انىهاب انثطاري223

EE335342يحًذ صالح انذٌٍ عزوش224

PB1148132عثذ انعشٌش انحس225ًُ

CB2292132َىر انذٌٍ انعًزي226

PA689722يىراد يحًىد227

EB1588772يحًذ انخهٍم ض228ٍٍُ

M5106012عثذ انحك انرىري229

EE3032452يعاد انُسزي230

H3845302انحسٍٍ انضاي231ٍ

H1673452عشانذٌٍ يىلٍد232

EE4208102صثاح كىري233

QA534112عثذ انزحًاٌ انكًٍزي234

Q1554312انشٌرىًَ سهىو235

EE4918872َىرج اتى انطٍة236

JE2706222عثذ هللا اوعًى237

I6622592يزٌى فرىح238ً

JC4807742سهٍم يشٌذ239

I3404372سعٍذ دركال240
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EE3452213عثذ انهطٍف اٌد انهاض241ًً

M2171183انًصطفى تهخذٌز242

I2089423عثذ انصًذ كزوو243

I3801353جىاد يحًادي244

H3226173سىفٍاٌ انخٍز 245

H1732643عثذ انحك انسىٌه246ًً

EE4825343سُاء طاوس247ً

JB1911813احًذ ٌاساو248

JK111153يحًذ تٍُش249

U1586383يصطفى انًزاتط250ً

EE1010493عثذ انعشٌش انهالل251

FB1729733عثذ انًجٍذ انصانح252ً

Y1400913عثذ االنه صاتز253

EE128073عثذ انزحٍى دخطى254ٌ

T375433يصطفى يعرش255
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