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 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين 

 سطات –البيضاء  لدار الجهة 

 

 الئحة املترشحات واملترشحين املقبولين الجتياز االختبارات الكتابية

 2022دورة علوم الفيزيائية اللولوج السنة األولى من سلك تحضير مباريات التبريز في 

 رقم االمتحان اإلسم والنسب

 1 زكرياء داك  

 2 يوسف أيتعبد هللا

 3 عبد العال  أعريب

 4 فؤاد بابط  

 5 سعيد غالم  

 6 إبراهيم بهيج

 7 كريمة الكيحل

ياد ز  8 كريم عينز

 9 ليىل طالب

 10 طارق سلم  

 11 أميمة بوقنطار

  
 12 عبد الصمد رفيق 

  
ز
 13 حمزة الكالن

 14 خديجة القمري

 15 مريم أوخي   

  
ز
 16 كمال زرقون

  عدنان 
ز
 17 الملوان

 18 محمد العباس  

 19 زينب بوشمة

 20 غزالن اعلوهم  

  
ز
 21 ادريس العثمان

 22 عبد الجليل الهداج   

  
 23 عبدا لعزيز يوسقز

ي  24 نبيل الخضز

  
ز
 25 مونية بنان

 26 فاطمة بندبة

 27 سكينة الخواض

 28 أمينة كريم  
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 29 محمد ققوش

 30 فدوى الشويك  

  
ز
 31 هشام الفزن

 32 نوال مفتاح

 33 حمزة ظريف

 34 نهيلة بوعلولو

 35 منار جبور

 36 عصام ابورك

 37 عبد الكبن  النضاوي

 38 سعاد نض الدين

 39 شيماء بوهرارة

  
ز
 40 نعيمة الغزراف

 41 حمزة الشافع  

 42 نورة مكروم  

 43 خولة التايدي

 44 أسماء بلعرن   

 45 يرسى الوهان   

 46 احمد النص

 47 نجاة المهتدي

 48 سعاد الحميدي

 49 نجوى الدرقاوي

 50 هجر اسدرم

 51 الحسن جناح

 52 رضوان فاضل

 53 حياة رسكال

 54 سعيد كر

قاوي  55 اسية الرسر

 56 مروان بنعامر

 57 فاطمة الزهراء لحميدي

 58 سليمة منصورة

  
 59 أسماء بربوسر

 60 أيوب نون

 61 صالح  الدين صوماد

 62 إسماعيل اكرما

 63 هشام هرويز

  
ز
ز الزيتون  64 ياسي 

 65 المهدي الحاجم  

 66 سفيان العصم
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 67 رشيد اكوش

 68 يوسف زيدي

 69 حسن بنويس

  
 70 عبد اللطيف اريق 

 71 موح اسول

  
 72 جمال لحسيز

 73 رشيد زكموز

 74 فؤاد العايط  

 75 طارق فالح

 76 الخليل البورقادي

 77 وفاء ايوزي

 78 محمد بوزين

 79 نوال جغلف

 80 اميمة مكرام

 81 غزالن مبشور

ز العزوزي  82 مجدلي 

 83 فوزية الحفيان

 84 المصطقز بنان

 85 أبو بكر صابور

ز العمري  86 ياسي 

 87 مروان نكيب

 88 هدى علوان

 89 أناس خريبش

  
 90 صفاء لحريضز

  الفقن  
 
 91 عبد الباف
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 الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله:تجرى االختبارات 

 المكان الساعة مادة االختبار اليوم

 الجمعة

 2022شتنبر  09 

 1الفيزياء

 الميكانيكا 

 الديناميك الحرارية 

 اإللكترونيك 
من الساعة التاسعة 

صباحا إلى الواحدة 

 بعد الزوال

 ملحقة حي السالم

)غاندي سابقا( الدار 

  البيضاء

 السبت

 2022شتنبر  10  

 2الفيزياء

 الكهرو مغناطيسية 

 الموجات 
 البصريات 

 األحد

 2022شتنبر  11 

 الكيمياء

 

 

 يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي للمباراة.

 

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

 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؛

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

  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  91-15ل القاعــة طبقا لقانــون رقم يمنع التدخين داخــ

 والخاصة بمنع التدخين بمؤسسات التعليم والتكوين؛ 1998يناير  12

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

 الحراس. املسؤولين عن الحراسة، وبمرافقة أحد

 

 

 


