
سطات -الدار البيضاء– المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
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ربوية وأطر الئحة بأسماء المترشحين المنتقين الجتياز مباراة الدخول إلى سلك تكوين أطر اإلدارة الت
الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

2020-2019مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية فوج 

من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال بملحقة حي 2019يونيو 29يوم السبت تجرى االختبارات الكتابية 
ا االعالن ويعتبر هذ. المترشحات و المترشحين الحضور نصف ساعة قبل بداية االختباراتفعلى( .مركز غاندي سابقا)السالم 
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BJ257328إهدنا حكيم316

BH525143سوراوي عبد الحق317

H463566السعداوي عبد اللطيف318

ي فتاح319
HA138518الخلدونر

وش320 BJ184896عبد المجيد بير

T225921الفاضلي سعيد321

W182444سفيان بنغالب322

AB236111محمد عنان323

VA91462أمال فاسىك324

TA59940هشام عناب325

ي326
U64015ادريس بيصانر

IB50335عبد المجيد  نوري327

ر328 W199095رضوان امير

BH313717محمد هطال329

ي330
BH314556عبد الكريم بلهيدانر

ي331 ن 
E240418كريمة اليي 

ى332 X327309بنكدة بش 

PB35884هشام ازناك333

BH423807وداد الكاملي334

ي عبدالمالك335
Z461972البنونر

ي حسن336
UA63295حاطوش 

G197628لحسن الصبار337

B753389مصطفر اسال338

ر الحاج339 JC137594الحسير

ي340
U110313بتول  العثمانر

PA38176العماري حسن341

ينب342 ر V185600محمد بير

BE721987امينة اظبيب343

ي344 TA90123عز الدين الزهير

BH175766عادل أنديـة345

ZG59805لزرك زهير346

ط فؤاد347 BK202772مش 

ي الحساين348
PB37229المديف 

D753051حنان اسميميح349

BK189265الزبيدي عبد المجيد350

BE757978عبد الصمد ديان351

ي352
BH247234عادل ميدونر

PA43601اخلف نايت عبدي353

BL32685ماحا حفيظ354

BK153219يوسف كاهيا355

BJ47343السماوي محمد356

B484394عسولي فاطمة357

F736540الحدجري زينب358

BH56951جمي عبدالهادي359

I323054عبد الرحمان اغزاف360
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BH238830يونس لخليل361

BH313210عبد االله مبسوط362

ي جليلة363
BH243906هانر

X242201يونس الراوي364

BH179517محمد المير365

BH239129رايجي سومية366

ي عزيز367
BH21740كشانر

BJ301904محمد الوراق368

BH241604أسبيط بوشعيب369

B784809عبد هللا العزكور370

BJ54490محمد قايدي371

BE527314محمد رضر372

BH515992عبد المجيد الرفا373

BH48321بنلمقدم مجي الدين374

BJ221433عبدالهادي ميلودي375

HA82415حرمي زكرياء376

JM21396محمد هاراك377

ي378 BH544573بوعبيد خطان 

BJ361162كرام عبد الجليل379

BE302430بوبــح عبدالحق380

BK147328عبد المجيد   الفال لي381

AB605579أبولكمار عبد الحق382

W311445الرخيمي عزالدين383

ر معتصم384 BK110517الحسير

W188435سعيد ضيف هللا385

JE203718درحم رشيد386

ZG36753الطهري    عمر387

BK29619عبدالمجيد االكعاري388

روال389 ر BH507642البشير بير

Z290448أسماء البدراوي390

BE581032فوزية سمان391

BJ337690مراد دينون392

BK50726ابراهيم العشاوي393

BK155637الزتولي حكيم394

BK258592طارق عنبور395

CD98293عبد الملك خباز396

BK168844انور يوسف397

B690530قاد ابراهيم398

BH272152رضوان العشي399

BJ312802حبيبو يونس400

BJ180836محمد بوشكرة401

BB35919سعيد كراد402

BH247819فوزية فرحات403

I364402رضوان باتو404

BH53625محمد رمال405
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BL13974يونس بنيشو406

BJ3232خليد الماجي407

BJ301179محمد سياف408

WA107214عزيز باهي409

BH77849سعيد القندالي410

BK2981محمد مرسول411

ي412
BJ245421سهام حسبر

ر413 BB28851فؤاد لحنير

BH318477محمد باريشو414

ي415 BH411011عزيز حجون 

BJ283690سعيد موسافر416

BJ327860محمد اجبيلو417

BJ386258حرالزكية سفيان418

C296847محمد الدركي419

BJ242655عبد الرحيم دراس420

M244366المصطفر جريد421

B686557وريك عبد العزيز422

ي423
W168478خليل البوعيس 

BL72429فاطمة الزهراء إستقال424

BJ148793هشام حالي425

BB65801معيد اسماء426

ي الرويسي427
 
ق QA32726الش 

IA42123سعيد الملولي428

BE657693عزيز متوكل429

BJ333697زكرياء منهي430

BJ252280امينة حجالوي431

BB46635الوشان سعاد432

يوي433 QB18919زكرياء اضر

ي سارة434
BJ226637الفكرونر

BJ296027مونر المرزاق435

BL40137حسن  الحالوي436

BL95450امينة غانمي437

BE652975بلقاسم بن الطالب438

BK65218مصطفر عريش439

BH558833بوسير سهام440

BK243137سـي مـحـمـد فـــاريــسـي441

ي442
WB39646امحمد الزهرانر

يوي عبدهللا443 BH18974الش 

BJ295730نادية  رمزي444

BH558635ربيع نسيمي445

W67110الميص بهيجة446
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PA74476موفليح سمير447

BE712726حكيمة العوامرة448

BH537711نور الدين الصي 449

BH525845عزيز اكنيون450

F154980الحبيب األحمادي451

BK74356فاريسي عزالدين452

BH226480محمد سهيل453

BH550297فاطمة خجنان454

ي 
 
2019 يونيو 25الدار البيضاء ف

من الساعة التاسعة 2019يونيو 29يوم السبت تجرى االختبارات الكتابية 
مركز غاندي )صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال بملحقة حي السالم 

داية المترشحات و المترشحين الحضور نصف ساعة قبل بفعلى( .سابقا
.ويعتبر هذا االعالن بمثابة استدعاء. االختبارات
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