
 

 

 
 

 المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين
سطات –الدار البيضاء   

 الفرع اإلقليمي سطات

لوائح بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز الشق الكتابي من مباراة الدخول إلى السنة األولى من سلك تحضير التبريز في العلوم 

 2019هندسة الميكانيكية :  دورة  -تخصص-الصناعية للمهندس

 22القاعة : 

N° Examen Prenom Nom االسم  النسب CIN 

201 ibrahim ACHBUN ابراهيم اشبون LE23111 

202 Abdellatif ADDAZI عبد اللطيف الدازي MA110301 

203 Abdellah ANDAHMOU عبد هللا أندهمو EE520889 

204 Samiya ARHARBI    سامية اغرب K453469 

205 chaimae BENALI   شيماء  بن عل CD590192 

206 YOUSRA BOUABADI يرسى بوعبادي L534627 

207 SARA BOUHFID سارة بوحفيظ HH157571 

208 Hassan BOUHSISS حسن   بوحسيس IC4391 

209 Mohamed Zakariae BOUKOUR محمد زكرياء بكور KB122904 

210 ADIL BOURAKBA عادل بورقبة H577083 

211 Yassine CHAOUFI    ياسي   
 
 bk503772 شعوف

212 Youssef CHERIF يف  M501134 يوسف الرسر

213 Abdollah EL HACHADI عبد هللا الحشادي H636757 

214 Ayoub EL HANBALI   ايوب الحنبال WA192706 

215 Fatima Zohra EL HILALI   فاطمة الزهراء الهيالل U171112 

216 Abdellah EL MEHDI عبدهللا المهدي CD229559 

217 DOUNIA EL OUAZDIYA الوازدية دنيا W373518 

218 IKRAM ELAMRANI   
 CD385832 اكرام العمراب 

219 FATIMA ENNAJI    فاطمة الناج EC13641 

220 Khalid ESSAFI   
 
 MA123910 خالد الصاف

221 HASSAN GUENZAOUZ اوز حسن  AD155407 كن  

222 SAMIR IMANI   
 F447699 سمن   إماب 

223 bouchra KALI   ى كال  CD 328308 برسر

224 MAROUANE LAADIM مروان لعظيم M520799 

225 Houssine LAAZ حسي    العز BK357961 

226 mouna LOUAHDI من   لواحدي i 687293 

227 Omar LOUALE عمر لوعال CD386679 

228 salah eddine LOUKILI   صالح الدين لوكيل l476077 

229 AMINE MARHOUAR امي    مغوار W360681 

230 Walid MAZOUZI وليد معزوزي D746668 
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231 MUSTAPHA MZOUAR   مزوار مصطف PA146467 

232 farah NAHASSE فراح نحاس VA105279 

233 MUSTAPHA OUMAZIGH مصطف   اومزي    غ CB284788 

234 SOUFIANE OUSFYA سفيان أصفيا PA208525 

235 ZOUHAIR RAHIB زهن   رحيب CD393435 

236 Soumiya SADIKI   
 WA208675 سمية صديف 

237 ayoub SAHRANE  ايوب صهران d965164 

238 FATIMA ZAHRA  SITI   
 EE371047 فاطمة الزهراء  اسين 

239 Yassir SKRI يارس سكري X287523 

240 Hamza TASSI   حمزة الطاس KB57389 

241 IJJOU TIZGUI   إجو تزك JA 150266 

242 Abdessamad ZAHIRI  ي  IA104795 عبد الصمد زهن 
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 التربية و التكوينلمركز الجهوي لمهن ا

 سطات –الدار البيضاء 
 الفرع اإلقليمي سطات

 

 برنامج االختبارات الكتابية لمباراة الدخول إلى السنة األولى 
 من سلك تحضير مباريات التبريز في العلوم الصناعية للمهندس 

 ميكانيكية  تخصص هندسة
 (2019)دورة يوليوز
 

 االمتحان  مركز الساعة  مادة االختبار  اليوم 

 الجمعة
05/07/2019 

 الميكانيك العامة 
 و منهجية تصميم المناظم

 9:00من الساعة 
صباحا إلى الساعة 

 بعد الزوال  14:00

 الفرع اإلقليمي 
 سطات

 السبت
06/07/2019 

منهجية إنجاز و تأهيل 
 المنتوجات

 9:00من الساعة 
صباحا إلى الساعة 

 بعد الزوال  13:00

 األحد
07/07/2019 

 نمدجة التحكم في المناظم

 9:00من الساعة 
صباحا إلى الساعة 

 صباحا 11:00

 

 مواقيت تنظيم المباراة : تنبيه بخصوص
 

 المباراة على الساعة الثامنة و النصف صباحا، الحضور إلى مركز   -

 توزيع مواضيع االختبارات الساعة التاسعة صباحا،  -

 .توقيت االختباراتفعلى المترشحين احترام 
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