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 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين 

 سطات –البيضاء  لدار الجهة 

 

 الئحة املترشحات واملترشحين املقبولين الجتياز االختبارات الكتابية

 2022دورة  لرياضياتالولوج السنة األولى من سلك تحضير مباريات التبريز في 

  االسم والنسب رقم االمتحان

 فدوى النارصي 1

 فخاري مريم 2

 حسن حداش 3
 طارق جم   4

 خالد أثنان 5

 سعد بنخاس   6
 يرسى جبار 7

 شيماء توزي 8

 عزيز أوشعي   9
 إسماعيل لعديلة 10

ن مرازق 11  ياسي 

12   
 نور الدين اجمنن

 ايمان حريري 13

 خالد احبل   14

15   
 
 فاطمة الصادق

 سهام  هشوم 16

 محمد بنكريش 17

 يوسف بلكراوي 18
 محمد اوطلب 19

 جمال متوكل 20

 ابتسام يوب 21
 شكيب شهن    22

23   
 مسعود الكرنن

 جمال باله   24
 سكينة لعبادي 25
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 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله:

 املكان الساعة املادة التاريخ

 السالمملحقة حي  ساعات( 4) 13سإلى   9س التحليل واالحتماالت 2022شتنبر 10

)غاندي سابقا( الدار 

 البيضاء
 ساعات( 4) 13إلى  س 9س الجبر والهندسة 2022شتنبر  11

 

 يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي للمباراة.

 

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

 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؛

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

  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  91-15طبقا لقانــون رقم  يمنع التدخين داخــل القاعــة

 والخاصة بمنع التدخين بمؤسسات التعليم والتكوين؛ 1998يناير  12

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

 املسؤولين عن الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس.

 

 

 


