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 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين 

 سطات –البيضاء  لدار الجهة 

 

 الئحة املترشحات واملترشحين املقبولين الجتياز االختبارات الكتابية

 2022دورة  االقتصادلولوج السنة األولى من سلك تحضير مباريات التبريز في 

  االسم والنسب رقم االمتحان

ي أسماء 1
 أنين 

 نوالعفيف  2

 بلعبادية أمال 3
ى 4  غسموكي بشر

 بنعياد ابتسام 5

 اسفالي علي  6
ي سارة 7  المجذوب 

 الرغيث حنان 8

ي إسماعيل 9
 
 الدياب

 عدلي رجاء 10

 النشف رضا 11

 بوطالب ابتسام 12
 بنسكتة محمد 13

 غواش محسن 14

 الزعيم يونس 15
 المرزوكي منال 16

 الصغير مريم 17

ي  18
 خليفةخليف 

 وركا محمد 19

 حكار مريم 20

يحة زكرياء 21  شر
 رجاوي كريمة 22

 كوثر بسيم 23

 العشي ادريس 24
 نطيطاح كريم 25

 كمار حفصة 26

 سايح ابتسام 27
 مفهوم محمد 28

 محمد الصوصي  29

 سناء بن الفقيه 30
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 صالح الدين  غازي 31
ي 32  انس بورصير

 امير  رهير   33

 التباعزيد   34
 صوفيا نارصي 35

 أسماء شيبة 36

ي  37
 
قاوي الحمداب  الشر

 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله:

 المكان الساعة مادة االختبار اليوم

 الجمعة

 2022شتنبر  09 
 علم االقتصاد

من الساعة التاسعة 

صباحا إلى الواحدة 

 بعد الزوال

 ملحقة حي السالم

سابقا( )غاندي 

 الدار البيضاء

 

 السبت

 2022شتنبر  10  
 قانون االقتصاد

 األحد

 2022شتنبر  11 
 دراسة تركيبية لمجموعة وثائق

 يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي للمباراة.

 توقيع وخاتم مدير املركز
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 تنبيهات هامة
  املشار إليه قبل موعد إجراء كل اختبـار ساعة يتعين على املترشحات واملترشحين الحضـور إلى املركز

 مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية؛

  يمنع املترشح من مغادرة القاعة قبل نهاية الساعة األولى من االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إلى

 املسؤولين عن الحراسة والتوقيع بمحضر تسليم أوراق االختبار؛

 أو أية آلة استماع شخصية داخل قاعة االمتحان؛ يمنع كليا استعمال الهاتف النقال 

  بشأن  1.58.060كل مترشح ضبط في حالة غش بائن تطبق في حقه مقتضيات الظهير الشريف رقم

 زجر الخداع في االمتحانات واملباريات العمومية؛

 يمنع منعا كليا الكالم مع باقي املترشحين وكذا استعارة األدوات والتنقل داخل القاعة؛ 

 الصادرة في  3وتنفيذا للمذكرة الوزارية رقم  91-15نع التدخين داخــل القاعــة طبقا لقانــون رقم يم

 والخاصة بمنع التدخين بمؤسسات التعليم والتكوين؛ 1998يناير  12

  ال يسمح ألي مترشح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخين، النظافة، .... إال بإذن من

 سة، وبمرافقة أحد الحراس.املسؤولين عن الحرا

 

 

 


