
توقيت اإلجراء تاريخ اإلجراء

09h00 30/09/2022 عبد الكريم باحتوكي الدار البيضاء 1

09h00 30/09/2022 ي
إبراهيم اللوزان  الدار البيضاء 2

09h00 30/09/2022 نعامي امي   الرباط 3

09h30 30/09/2022 المعتوكي أميمة الرباط 4

09h30 30/09/2022 النايلي زكرياء الرباط 5

09h30 30/09/2022 ازليك محمد ي مالل خنيفرة
بن  6

10h00 30/09/2022 عاصف أيوب ي مالل خنيفرة
بن  7

10h00 30/09/2022 صالحي سعيد ي مالل خنيفرة
بن  8

10h00 30/09/2022 ازعيطر إلهام ي مالل خنيفرة
بن  9

10h30 30/09/2022 خشي   نوفل ي مالل خنيفرة
بن  10

10h30 30/09/2022 اسماعيلي علوي محمد درعة تافياللت 11

10h30 30/09/2022 الرقاس حفصة درعة تافياللت 12

11h00 30/09/2022 ايحيا امحمد درعة تافياللت 13

11h00 30/09/2022 ويشن امبارك درعة تافياللت 14

11h00 30/09/2022 ياسي   العماري سطات 15

11h30 30/09/2022 عبد العزيز العودي سطات 16

11h30 30/09/2022 ي الجهاد
عبد الغن  سطات 17

11h30 30/09/2022 ي عبد الرحيم الركين  سطات 18

15h00 30/09/2022 بالل أشعضيض سطات 19

15h00 30/09/2022 مصطف  العلمي سطات 20

15h00 30/09/2022 موىس حمريش سطات 21

15h30 30/09/2022 مريم بوطرايح سوس ماسة 22

15h30 30/09/2022 ي
عبد االله اسليمان  سوس ماسة 23

15h30 30/09/2022 ي
منصيف العيش  سوس ماسة 24

16h00 30/09/2022  المعي  
مصطف  سوس ماسة 25

16h00 30/09/2022 عبد العالي هياللة سوس ماسة 26

16h00 30/09/2022 سكينة المحب طنجة تطوان 27

09h00 01/10/2022 هاشمي أسماء طنجة تطوان 28

09h00 01/10/2022 محمد السقال طنجة تطوان 29

09h00 01/10/2022 بلوط احمد فاس 30

09h30 01/10/2022 رزاق محمد فاس 31

09h30 01/10/2022 حشادي خولة فاس 32

09h30 01/10/2022 لطيفة أبرزاق كلميم واد نون 33

10h00 01/10/2022 لحسن خليف ي
مراكش آسف  34

10h00 01/10/2022 طارق لعروىسي ي
مراكش آسف  35

10h00 01/10/2022 عز الدين جواد ي
مراكش آسف  36

سطات– المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين الدار البيضاء 

لوائح بأسماء  المترشحين المقبولين الجتياز الشق الشفوي من مباراة ولوج السنة األولى 

من سلك تحضير مباريات التبريز في العلوم الصناعية للمهندس

بية  المركز الجهوي لمهن التر

الفرع - والتكوين البيضاء سطات

اإلقليمي سطات

مكان إجراء االمتحان الشفوي

  تخصص هندسة ميكانيكية 2022دورة  

تاريخ االختبارات الشفوية والعملية
االسم والنسب مركز االمتحان الكتابي رت

2022 شتنتر 25: البيضاء


