
 
 االولي والرياضة والتعليمالوطنية وزارة التربية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم استراتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين األطر 

 

 

 

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين 

 سطات –البيضاء  لدار الجهة 

 

 الئحة املترشحات واملترشحين املقبولين الجتياز االختبارات الكتابية

 2022دورة  التدبيرلولوج السنة األولى من سلك تحضير مباريات التبريز في 

 رقم االمتحان االسم والنسب

 1 محمد كريم

 2 سكينة بوصابة

  
 3 عدنان الحرش 

  
 4 كوثر الغافق 

 5 محمدعل  رابع

 6 سارة فرح  

  
 
 7 أمينة الزيات

ن كيسان  8 ياسي 

 9 هاجر عصام

 10 هدى القنب   

 11 وفاء ادريوش

  
ن
 12 عائشة ملدات

 13 عثمان الهاشم  

 14 مروى العرصي

 15 سيفالدين معاد

 16 جهان عميار

 اعب   
 17 مصطقن

 18 خالد بلحاج

 19 فاطمةالزهراء شكر

 20 زهي  فرشاخ

  
 21 وائل احمموش 

  
 22 محمد احمموش 

 23 اميمة مولوع

 24 يارس الصغي  

 25 يوسف بويرمان

 26 عل  رماح

داوي  27 كوثر الش 

 28 مصطقن عابد
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 29 احسان بن رغاي

 30 ايمان سكري

 31 مريم االبراهيم  

 32 سلم جماد

 33 مهدي السهل  

 34 لهميلمروان 

 35 كوثر رصي    ح

 36 أسماء نجدي

 37 خديجة روشدي

 38 ليل رضوان

ف اخليخيل  39 ارس 

 40 شيماء كمل  

ن الغبط    41 محمدامي 

 42 زكرياء تيموم  

 43 لببن االدريس  

 44 محمد الكماط

ف بب   
 45 أرس 

 46 وليد رسيف

ن الحيوي  47 امي 

 48 وفاء الهصاك

 49 كوثر بوحدو

 50 الدوبالل  زينب 

 51 محمد ززوان

 52 حسناء بالحميدية

 53 أسماء بالحميدية

 54 محمد زروال

 55 هجر كوات

 56 اكليم محمد

 57 جمال صبي  

 58 إبراهيم نفري

 59 انس الربيع  

ن   60 إبراهيم يمي 

 61 هاجر بسيم

 62 محمد بنعلو

 63 ماجدة محمودي

 64 فاطمة عزوزي

 65 خديجة رضوان

 66 نهيلة نجيب
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  زرايدي
 67 عبدالغبن

 68 طارق مصوق

 69 مريم اكريم  

 70 ريم خليص

 71 المهدي رك  

 72 لببن دوالفقار

 73 فاطمة الزهراء الهزاط

 74 محمد عتيق

 75 خديجة بناي

 76 سعدية الرام  

 77 لمياء مساعد

 78 عبد الرزاق ايت الطالب

 79 ندى ايت احمد

 80 اميمة الرحيل  

 81 شيماء امنصار

 82 هدى اكرام

 83 امنية مسكاوي

  
 84 نسيمة الراضن

 85 أسماء لوز

 86 أوسامة شجيع

 87 صهيب االدريس  

  
 88 إيهاب اصواضن

 89 خديجة كصاب

 90 هدى مومن

 91 قطر الندى بنحمو

 92 مريم الرياض

 93 أسامة بنيح  

قاوي ن الش   94 محمد امي 

 95 زكرياء العسل

ن الحفاظ  96 ياسمي 

 97 حسام الباشا

 98 طه بهاء الدين بازي

  
 
ن الطاق  99 ياسمي 

 100 خالد بنيعز
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 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله:

 المكان الساعة مادة االختبار اليوم

 الجمعة

 2022شتنبر  09 

 

 علوم التدبير

من الساعة التاسعة 

صباحا إلى الواحدة 

 الزوالبعد 

 ملحقة حي السالم

)غاندي سابقا( 

  الدار البيضاء

 السبت

 2022شتنبر  10  

دراسة الحاالت في التدبير 

 االستراتيجي واإلجرائي

 األحد

 2022شتنبر  11 

دراسة الحاالت في المحاسبة 

 والجبايات والقانون

 

 يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي للمباراة.

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

 مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية؛

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

 عن الحراسة والتوقيع بمحضر تسليم أوراق االختبار؛املسؤولين 

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

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

 زجر الخداع في االمتحانات واملباريات العمومية؛

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

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

 والخاصة بمنع التدخين بمؤسسات التعليم والتكوين؛ 1998يناير  12

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

 املسؤولين عن الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس.

 

 

 


