
 
 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن الدار البٌضاء سطات 

 

 

 

تيب    اإلسم والنسب
 الرقم التر

 1 الصغتر مريم
 2 اميمة   بوتجيل

 3 لشقار نبيل
 4 افال مريم

 5 وفاء العروس  
 6 يونس بوزيل

 7 رجاءعدل  

  أيمن
ر
 8 خلوق

 9 زكرياء بوحامد

 10 خالد بوكرن
  سكينة

 
 11 الوزن

 12 طارق دنيا
  
ر
 13 يارس   الصدق

 14 مصلوح  الحسن

 15 شيماء الراغيب   
 16 دويري  نبيلة

 17 رشيدة    ويشو
 18 فاطمة الزهراء بزطام

 19 حكار مريم

 20 بنعياد ابتسام
 21 عبد الرحيم  لخويل

 22 بولجمع دمحم سفيان
  
 23 جهاد  لطف 

 24 صالح الدين  غازي
 25 النشف رضا

 26 اسفال  عل  

ف فريدي  27 ارسر
يحة زكرياء  28 رسر

 29 عبد الرحيم بن وازار
 30 بوسلهام مريم

2222أكتوبر  71الدار البٌضاء فً:   

 المدٌر

 

  مبارٌات التبرٌز السنة األولى من سلك تحضٌر إلى  لدخولامبارة 

 2022دورة  - اقتصاد تخصص:

 مرتبٌن حسب االستحقاق المقبولٌنة ئحال



 
 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن الدار البٌضاء سطات 

 

 

 

 

 

 

تيب    اإلسم والنسب
 الرقم التر

 1 مرزوق مريم
يدي  زكرياء  2 التر 

 3 عثمان هباز

ى  4 غسموك  بشر
   كوثر

 5 قض 

 6 أمال ايت الفقيه
 7 عل  ارجدال

2222أكتوبر  71الدار البٌضاء فً:   

   المدٌر

 

 التبرٌزمبارٌات  السنة األولى من سلك تحضٌر إلى  لدخولا لمبارة 

 2022دورة  - اقتصاد تخصص:

 الئحة االنتظار حسب االستحقاق
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تيب   ر ال اإلسم والنسب
قم التر  

 1 العلوي عبدالكريم
 2 لببى االدريس  

 3 خديجة رضوان

ى   4 الزكاري ياسي 

 5 سامية  احشاد
  
ى
 6 عائشة ملدان

 7 عينوس  امال

 8 مسهل فدوى
 9 قرميش وئام

 10 الكرد سعيد
 11 نعيم المهدي

 12 بن اعمرو نوال

 13 سعيد ادالعرسي
 14 بنعدة المهدي

 15 عزاوي  فاطمة الزهراء
 16 الزعراط وفاء

ى الحيوي  17 امي 
  عبد 

ى
 18 العزيز وران

 19 فاطمة الزهراء الهزاط

 20 الدين معاد سيف
 21 لحلو أسماء

 22 الزغاري اكرام
اهم  أميمة  23 الت 

 24 اميمة الرحيل  
 25 هوار هناء

 26 هدى القنب   

 27 دمحم    شلغام
 28 زكرياء العسل

ى الحفاظ  29 ياسمي 
 30 فراح بنسليم

 2222أكتوبر  71 الدار البٌضاء فً :

 المدٌر

 

  مبارٌات التبرٌز السنة األولى من سلك تحضٌر إلى لدخولا  المبارة

 2022دورة  - تدبٌر تخصص:

 مرتبٌن حسب االستحقاق المقبولٌنة ئحال



 
 

 

 

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن الدار البٌضاء سطات

 

 

 

 

تيب   الرقم  اإلسم والنسب
التر  

 1 دمحم ززوان
 2 سهيلة لحمدي

 3 هاجر  أزوض

 4 احسان بن رغاي

  دمحم
ى
 5 الرحمان

 6 حميد عقاوي

 7 الرفالية كوثر

 8 دمحم الكماط

 9 خولة  الفارس  

  توفيق
ى
 10 العمران

 2222أكتوبر  71الدار البٌضاء فً : 

 

 المدٌر

 

  مبارٌات التبرٌز السنة األولى من سلك تحضٌر إلى لدخولمبارة  ا

 2022دورة  - تدبٌر تخصص:

 مرتبٌن فً الئحة اإلنتظار حسب االستحقاق المقبولٌن ةئحال
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تيب   ر ال اإلسم والنسب
قم التر  

وق عبدالفتاح   1 شر

 2 بخوش ياش 

ي  3 لحبيب بشتر

 4 الخدير كركوش 

 5 اصيل  البويرطو

 6 دمحم بوزين

 7 هشام هرويز

  
 
 8 نعيمة الغزراف

 9 المهدي الحاجم  

  
 
 10 كمال زرقون

ي  بدر  11 صت 

 12 نور الدين عدي

 13 العرباوي المهدي 

  الفقتر 
ر
 14 عبد الباف

 15 حمزاوي أيوب 

 16 المصطف  بنان

 17 فؤاد بابط  

 18 عصام ابورك

 19 سفيان بابة 

 20 جهان  العواد 

 21 زيان سهام 

 22 فاضل  يوسف 

 23 الزاويت خالد

 24 وردة امزورو  
 2222أكتوبر  71الدار البٌضاء فً : 

 المدٌر

 

 

  مبارٌات التبرٌز السنة األولى من سلك تحضٌر إلى  لدخول ا ةامبار

 2022دورة  -فٌزٌاء تخصص:

 مرتبٌن حسب االستحقاق المقبولٌنة ئحال



 
 

 

 

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن الدار البٌضاء سطات

 

 

 

 

تيب    اإلسم والنسب
 الرقم التر

 1 دمحم ققوش

 2 منتر بلغيت 
 3 ويسكتر الحسير  

 4 دمحم الغازي 
 5 شاج الدين فاطمة الزهراء 

 6 شام  رجاء
 2222أكتوبر  71الدار البٌضاء فً : 

 

 المدٌر

 

  مبارٌات التبرٌز من سلك تحضٌرالسنة األولى إلى لدخول  مبارة

 2022دورة  - فٌزٌاء تخصص:

 حسب االستحقاق االنتظارالئحة 



 
 المركز الجهىي لمهن التربٍت والتكىٌن الدار البٍضاء سطاث

 سطات –الفرع إلاقليمي  

   
  مبارٌاث التبرٌز السنت األولى من سلك تحضٍر إلى  لدخىلاة امبار

 2222دورة  -تخصص : هندسة كهربائية-فً العلىم الصناعٍت للمهندس
 

 حسب االستحقاق المقبىلٍن بصفت رسمٍتت ئحال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2222أكتىبر  71الدار البٍضاء فً: 

 المدٌر

 
 

 

تيب    الرقم االسم والنسب
 التر

 1 كوثر كرسى

ة تلبيس   ز  2 كتز

  خالد 
 3 الدرواش 

 4 بدر الصالح  

 5 النارصي دمحم

 6 أسماء أكعيط

  
 7 هشام صواببز

 8 رفاه المجدوب   

وق سميح  9 ش 

 12 رضا بلقيفة

 11 خياط جمال

 12 الرساج حمزة

 13 شهرزاد الطالب

 14 فاطمة الزهراء فرحات

 15 عثمان كزروا

 16 خديجة المهداوي

 17 سبز خالد

 18 سعيد بركاوي

 19 يونس لحلو

 22 رجاء المغا

 21 دحمان هشام

 22 سالم بهاوي

 23 السفونا أسامة

 24 أيوب اوبلعيد
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 سطات –رع إلاقليمي الف

   
  التبرٌزمبارٌاث  السنت األولى من سلك تحضٍرإلى لدخىل ة امبار

 2222دورة  -تخصص : هندسة كهربائية-فً العلىم الصناعٍت للمهندس
 

 الئحت االنتظار حسب االستحقاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيب    الرقم االسم والنسب
 التر

 1 خولة أكبت  

 2 يونس أيت الطالب

 3 دمحم كحيل

 4 لهيب مريم

 5 دمحم نارصي

 6 الكوك الياس 

 7 الطاهر بوقسيم

 8 المنكاد سعاد

 9 مسيانفرح 

  الصديق
 12 الخمليس 

 11 عمر ارحو



 
 المركز الجهىي لمهن التربٍت والتكىٌن الدار البٍضاء سطاث

 

 سطاث –الفرع اإلقلٍمً 

   
  مبارٌاث التبرٌز السنت األولى من سلك تحضٍرإلى لدخىل  ا ةامبار

 2222دورة  - ميكانيكيةهندسة تخصص : -فً العلىم الصناعٍت للمهندس
 

 حسب االستحقاقمرتبٍن  المقبىلٍنت ئحال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكتىبر  71الدار البٍضاء فً: 

 المدٌر 2222

 

 الترتيبي الرقم االسم والنسب

ن العماري  1 ياسي 

 2 ازليك دمحم

 3 علوي دمحماسماعيلي 

 4 لحسن خليف

ي الجهاد
 5 عبد الغنن

 6 بلوط احمد

 7 سكينة المحب

 8 لطيفة أبرزاق

ي   9 عبد الرحيم الركين 

 11 عبد العزيز العودي

 11 عاصف أيوب

 12 طارق لعروسي 

 13 الرقاس حفصة

ن   14 نعامي امي 

 15 هاشمي أسماء

 16 النايلي زكرياء

 17 عز الدين جواد

 18 أشعضيضبالل 

 19 رزاق دمحم

 21 مريم بوطرايح

ي 
ن
 21 عبد االله اسليمان

 22 مصطفن العلمي 

 23 صالحي سعيد

 24 ايحيا ادمحم



 
 المركز الجهىي لمهن التربٍت والتكىٌن الدار البٍضاء سطاث

 

 

 سطات –الفرع إلاقليمي 

   
  مبارٌاث التبرٌز السنت األولى من سلك تحضٍرلدخىل ة اامبار

 2222دورة  - ميكانيكيةهندسة تخصص : -فً العلىم الصناعٍت للمهندس
 

 الئحت االنتظار حسب االستحقاق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2222أكتىبر  71الدار البٍضاء فً: 

 المدٌر

 
 

 الترتيبي الرقم االسم والنسب

 1 المعتوكي أميمة

 2 عبد الكريم باحتوكي 

 3 ازعيطر إلهام

ن   المعي 
 4 مصطفن

ي 
ن
 5 إبراهيم اللوزان

 6 ويشن امبارك

 7 السقالدمحم 

 8 موس حمريش

ي 
 9 منصيف العيش 

ن نوفل  11 خشي 

 11 حشادي خولة


