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رقم بطاقت انتعرٌف انىطنٍتاالسم انكامم رقم االمتحان

EE547260ابتسام ٌعكوب1330

Y373328عبد الحكٌم الطٌر1331

EE558078زكرٌاء سادي1332

IC110077اسماء حداوي1333

PA151170علً بنسعٌد1334

EE473789محمد امٌن هارش1335

HA200134اسماعٌل همو1336

EE548698شكري الحراب1337

PA134245علً الخالدي1338

I710014امال الخنشاوي1339

JA172268محمد ابان1340ً

Y452762الزلزولً امٌنة1341

UB86341زكنً هشام1342

EE497778هاجر أفلنغري1343

EE344480حنان احمٌمات1344

Q321895حمزة عرف1345ً

Q316854سلٌم ادم لبٌض1346

Q322499رشٌد بوجلبان1347ً

EE725639سناء ازروال1348

D747018أمان كورش1349

مراكش- المشور ملحقة: المباراة اجراء مكان

كيمياء: تخصص الفيزيائية العلوم 

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

انمركس انجهىي نمهه انتربٍت و انتكىٌه 

اسفً-         مراكش 

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

اث الجتٍاز االختبار انكتابً نمباراة اندخىل إنى انسنت األونى /اث انمقبىنٍه/الئحت انمترشحٍه

2021دورة شتنبر -   مه سهك  تحضٍر مبارٌاث انتبرٌس

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر
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5

رقم بطاقت انتعرٌف انىطنٍتاالسم انكامم رقم االمتحان

مراكش- المشور ملحقة: المباراة اجراء مكان

كيمياء: تخصص الفيزيائية العلوم 

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

ID66524سكٌنة السعٌدي1350

H751616الحسن مرٌد1351

PB224189ابراهٌم عدو1352

Y418913عبد المنعم ابو السعد1353

X361910محمد شخٌشخ1354

X383450عزاب رشٌد1355

JB368865جمال الشاب1356ً

P283346محمد الصوف1357ً

PA152018معاد البدوي1358

EE622208فرح دٌماد1359

PA138064موراد عدٌش1360

PB221411سكٌنة زازول1361ً

EB188338سلٌمان اركراك1362

AA37908وفاء االدرٌس1363ً

EE529603سكٌنة اوتمال1364

PA149299عبد الموجود فارس1365

HH52875تورٌة مصلٌح1366

EA201682حمزة جعباري1367

4417169محمد ماٌه1368

JA179300نفٌسة شوران1369

FB86262فاطمة اٌت الحو1370

Y408864ٌوسف العناٌة1371

EE291200سهٌل القدماري1372

EE631504لبنى الفرودي1373

HA175379سفٌان ادرٌوة1374
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5

رقم بطاقت انتعرٌف انىطنٍتاالسم انكامم رقم االمتحان

مراكش- المشور ملحقة: المباراة اجراء مكان

كيمياء: تخصص الفيزيائية العلوم 

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

ID50457عثمان الكرام1375ً

CD624545فاطمة الزهراء النواٌت1376ً

BJ377601اٌمان تكناوت1377

V286438هنو الزرقان1378ً

EE807905محمد الشتوي1379

EE821770فاطمة الزهراء  عاهد1380

G539223مرٌم فردوي1381

IA150739عبد الرحٌم بن عمر1382

EE339780سارة القباج1383

D825214شادٌة منٌر1384

EE763152امٌنة حفٌان1385

HH633351نعٌمة ٌامٌن1386ً

IC129969عبد الكرٌم اٌت منصور1387

T232933خدٌجة بنسمعٌل1388

PB219871محمد الغنام1389ً

UA103369نبٌل بلقاسم1390ً

EE717050امٌمة الكراوي1391

EE433553عائشة وغاش1392

JA141775زٌنة إزغري1393

JY19909محمد قص1394ً

OD50083الحسن اللف1395

EE771557هدى الحٌان1396ً

PA243171كمال وابٌت1397

N387951سعٌد مرشد1398

Y434088وفاء الكناوي1399
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5

رقم بطاقت انتعرٌف انىطنٍتاالسم انكامم رقم االمتحان

مراكش- المشور ملحقة: المباراة اجراء مكان

كيمياء: تخصص الفيزيائية العلوم 

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

L555514عبد السالم الشرٌف1400

EB185803عمر العواد1401

PB229566احمد وحا1402

EE566505هبة العلوي1403

EE623776رقٌة كعكوع1404

EE526305هشام الطالب1405

BH364020هجر الراج1406ً

EE310236كرٌمة سوعدي1407

EE530428فاطمة اٌت الحاج1408

UB39538علً زحلو1409

W285618ٌونس المنس1410ً

ID71383أمال بوسون1411ً

EE633137منى اٌت العسري1412

PA116239عٌاد مواب1413

Z526037عبد هللا العٌسوك1414

Z490618محمد بوبرٌة1415

Y374607محمد عطٌف1416

N427600رشٌد حجار1417

EC53831محمد بولهدوب1418

MA109230ماها بروك1419

JK30990محمد احسن1420ً

N387227طارق أسٌر1421

N402333أٌوب أحدور1422

EE456976حمزة حٌلو1423

JB500151الهام القصٌر1424

EE787356رجاء بنزنانة1425

MC243958سلوى عكل1426ً

HA165964ٌاسٌن لبدٌع1427ً
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5

رقم بطاقت انتعرٌف انىطنٍتاالسم انكامم رقم االمتحان

مراكش- المشور ملحقة: المباراة اجراء مكان

كيمياء: تخصص الفيزيائية العلوم 

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

HA165538ٌوسف المستوي1428

CD270521اكرام أموس1429

EE557714جواد باري 1430

DJ35727أمٌمة نصري1431

W264645احمد سمٌح1432

EE630225لٌلى الفوص1433ً

PB208203حساٌن اللوز1434

PB171785زٌنب لعروص1435ً

IE6701خدٌجة خربوش1436

EE571417الهام اٌت عال1437

HH71272هشام بشار1438
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و.ت.ب.راالسم او النسبرقم االمتحان

P317586عبد هللا الحنفي1038

EE736653دنيا حريفش1039

EE720311سليمة لعبيلي1040

EE594235حمزة حساني1041

Y369895ايوب الصغراوي1042

EE610037يونس بوزيل1043

IE14983سفيان بوجان1044

PA228793محمد مستعين1045

EE293595محمد تزيت1046

EE777070سناء اهنينو1047

EE631256مريم ولد الغزال1048

EE746095اميمة بقوري1049

P295956عالل عبد العزيز1050

HH165294فاطمة الزهراء بكاش1051

PA135514رضا عبي1052

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

مراكش- الفاسي عالل شارع- (سابقا الدهب واد اعدادية) الدهب واد بملحقة التبريز تحضير سلك مقر:المباراة مكان

اث الجتٍاز االختبار الكتابً لمباراة الدخىل إلى السنت األولى /اث المقبىلٍه/الئحت المترشحٍه

االقتصاد :التخصص 

المركس الجهىي لمهه التربٍت و التكىٌه 

اسفً-        مراكش 

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

2021دورة شتنبر -  مه سلك  تحضٍر مبارٌاث التبرٌس 
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و.ت.ب.راالسم او النسبرقم االمتحان

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

مراكش- الفاسي عالل شارع- (سابقا الدهب واد اعدادية) الدهب واد بملحقة التبريز تحضير سلك مقر:المباراة مكان

االقتصاد :التخصص 

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

EE773119سفيان التريسية1053

HH102236امال بلعبادية1054

EE456157محمد اكجيج1055

Z560056جمال الدين لزعر1056

JT64961حمزة ايت الطلباء1057

EE599847عبد السالم بوغدة1058

PB189762جمال رفيع1059

HH64164نهيلة القل1060

EE714026ويصال ادرويش1061

EA217140اكرام بشرى1062

Y442161هاجر غليمة1063

HH103109شروق السقلي1064

PA148748فاطمة الزهراء مرجاني1065

EE8205محمد بوناجي1066
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و.ت.ب.راالسم الكاملرقم االمتحان

X373782لٌلى مٌسوري1103

HH112899اسماء اكعٌط1104

EE625373عزٌز جرار1105

EE573372مها الرٌوي1106

EE791648عبد االله الروض1107ً

P316948مصطفى ابو عبد هللا1108

EE544308شٌماء اٌت السً احماد1109

EE613251الحسٌن الوردي1110

EE788733ٌوسف لعمٌم1111

JE296281ٌوسف ابلعٌد1112

EC51282ٌاسر اوبلعٌد1113

EE840581هند عباوي1114

EE626264خولة المٌر1115

EE641226خدٌجة بنعل1116

EE834281إسماعٌل مشرف 1117

EE765759دنٌا ناصر1118

  مراكش- الفاسي عالل شارع - (سابقا الدهب واد اعدادية)الذهب واد ملحقة تحضيرالتبريز سلك مقر: المباراة اجراء مركز

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

المركس الجهىي لمهه التربٍت و التكىٌه 

اسفً-        مراكش 

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

كهربائية هندسة :التخصص 

اث الجتٍاز االختبار الكتابً لمباراة الدخىل إلى السنت األولى /اث المقبىلٍه/الئحت المترشحٍه

 2021دورة شتنبر -  مه سلك  تحضٍر مبارٌاث التبرٌس
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و.ت.ب.راالسم الكاملرقم االمتحان

  مراكش- الفاسي عالل شارع - (سابقا الدهب واد اعدادية)الذهب واد ملحقة تحضيرالتبريز سلك مقر: المباراة اجراء مركز

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

كهربائية هندسة :التخصص 

EE791184محمد المهدي اٌت بورخا1119

HH163971احسان صواب1120

JC572917عبد اللطٌف وحمان1121

HA188729لوبنى بوجلٌب1122

EA210606شٌماء اجالٌب1123ً

EE568047حسام بوعبولة1124

EE720488مرٌم سعٌدي1125

EE662552جمال بوستى1126

EB190198لحسن اوبهى1127

N405455محمد العسري1128

HH15866وداد سكٌوس1129

EE631023سلوى الكردبوس1130ً

EE438056عبد العزٌز بن ابراٌم1131

EE747455جٌهان الضاوي1132

EE713024سهٌل الحرف1133ً

EE832266اكرام تشرٌمانت1134

JH46443خالد توت1135ً

EE476960عبد المنعم خلوق1136
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رقم بطاقت التعرٌف الىطنٍتاالسم والنسب رقم االمتحان

PA211235ادرٌس بمزٌل1298

PB125229مصطفى كرت1299

H693990ٌاسٌن الغردي1300

I411161السعدٌة جلٌل1301ً

IB58722صادٌق متقال1302ً

EB183343سارة مدٌدات1303

Y408360سومٌة الحٌداوي1304

EE742110أٌوب بوحٌدة1305

EE623841شٌماء القباج1306

J442598اٌمان تاج1307ً

D914360مرٌم بندامٌة1308

UD6476لٌلى مردان1309ً

JC513301حسناء ٌقٌن1310

J478719محمد الروٌس1311

PB148707محمد الحسب1312ً

MC214762عبد االله التونس1313ً

BK373658زٌنب شهاب1314

EE307469سمٌة الزاوي1315

E376962عواطف دهٌم1316

EE475810حمزة العون1317ً

المركس الجهىي لمهه التربٍت و التكىٌه 

اسفً-            مراكش 

اث الجتٍاز االختبار الكتابً لمباراة الدخىل إلى السنت األولى /اث المقبىلٍه/الئحت المترشحٍه

2021دورة شتنبر -  مه سلك  تحضٍر مبارٌاث التبرٌس

الفرنسية: التخصص 
جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين وعلى

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12: يوم:االختبار وتاريخ توقيت

مراكش- الفاسي عالل شارع- (سابقا الدهب واد اعدادية) الدهب واد بملحقة التبريز تحضير مقر: المباراة اجراء مكان
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و.ت.ب.راالسم او النسبرقم االمتحان

EE631295نورة العود1067

EE624783المهدي سكاوي1068

EE747780محمد نجٌب1069

EE580745اسماء المرتج1070ً

P278081ابراهٌم هكو1071

Y381513جهاد نعوم1072

HA177907 عبلة حمزة1073

EE777705فاطمة الزهراء االدرٌسً حسن1074ً

EE765331لٌلى زاول1075

EE767814سلمى القوائم1076ً

EE790585وجدان بنعبٌد1077

EE637866وصال اٌت كوزلت1078

EE629274صهٌب الحناوي1079

EE823032لٌلى زوهري1080

EE809989وفاء اوشرع 1081

HH102236امال بلعبادٌة1082

مراكش- الفاسي عالل شارع - (سابقا الدهب واد اعدادية) الدهب واد بملحقة التبريز تحضير مقر: المباراة مكان

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

المركس الجهىي لمهه التربٍت و التكىٌه 

اسفً-        مراكش 

التدبير : التخصص 

اث الجتٍاز االختبار الكتابً لمباراة الدخىل إلى السنت األولى /اث المقبىلٍه/الئحت المترشحٍه

2021 مه سلك  تحضٍر مبارٌاث التبرٌس دورة شتنبر 
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و.ت.ب.راالسم او النسبرقم االمتحان

مراكش- الفاسي عالل شارع - (سابقا الدهب واد اعدادية) الدهب واد بملحقة التبريز تحضير مقر: المباراة مكان

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

التدبير : التخصص 

EE823277نادٌة الرشدي1083

EE787097محمد شكٌح1084

EE725545إسماعٌل بارزي1085

Y452229فؤاد اغلٌظة1086

EE630744ماجدولٌن فرزدق1087

EE742441محمد سامت1088ً

Y408991محمد الطوس1089ً

EE828224خولة الفالح1090

EE538352محمد الصبط1091ً

EE717475امٌمة العتان1092ً

IC113576فاطمة الزهراء بوشحا1093

EE518750خولة الفارس1094ً

EE604738طه زاٌدي1095

EE825553خولة عمران1096ً

EE820738صفاء كنفاوي1097

EE795714هاجر ازوض1098

Y442162سلوى حل1099ً

EE807081إسماعٌل الماشودي1100

EE547852خولة مسافري1101

EE612215رضى بلهواوي1102
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رقم بطاقت التعرٌف الىطنٍتاالسم والنسب رقم االمتحان

JK25890كوثر درٌوش1260

J492783محمد امٌن تاج1261ً

EC37467ٌوسف حٌمدي1262

JE291427اسماعٌل اوبودرار1263

EE736213حفصة لغرٌب1264ً

EE453444أمٌمة العلوي الفلس1265

EE328574هشام بوحتٌت1266

A663693محمد امٌن بن قدي1267

N377937دنٌا خلٌل1268ً

EE519447نعمان اٌت فورة1269

EE766515ٌوسف قوصال1270

OD41047حانة جارح 1271

HA198052مصطفى لورٌقة1272

EE629456هبة البلبال1273ً

BK530947فهد الهالل1274ً

Z581572نور الدٌن المنصور1275

G708072زٌنب المدحون1276ً

VA125656عبد هللا أمٌنا 1277

مراكش المشور ملحقة: المباراة اجراء مكان

المعلوميات: التخصص 

2021دورة شتنبر -     مه سلك  تحضٍر مبارٌاث التبرٌس

اث الجتٍاز االختبار الكتابً لمباراة الدخىل إلى السنت األولى /اث المقبىلٍه/الئحت المترشحٍه

المركس الجهىي لمهه التربٍت و التكىٌه 

اسفً-    مراكش 

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت
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رقم بطاقت التعرٌف الىطنٍتاالسم والنسب رقم االمتحان

مراكش المشور ملحقة: المباراة اجراء مكان

المعلوميات: التخصص 

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

Y418468اشرف بالحٌرش1278

BE893815نور الهدى فوم1279

HH56904سكٌنة زنٌن1280ً

EE531414مرٌم الحسناوي1281

PB208422محمد اوخٌزو1282

EE727043رضا رافع1283

H483933معاذ المشترائ1284ً

BK643414رضا هالل ٌونس1285

EA198267عبد الحمٌد بن طاطة1286

EE398137مراد عٌشان1287

EE798145الهام نوٌن1288ً

EE820446فوزٌة العباس1289ً

HH110882عائشة كدول1290ً

PB197914احمد الشتوك1291ً

EE789754ٌونس بلعدل1292

EE537849مرٌم رعدة1293

JC571034ٌاسٌن الناج1294ً

EE473011لمٌاء الحوران1295ً

D696747خالد المتوكل1296

EE105417احمد البسان1297ً
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التعريف بطاقة رقماالسم انكاممرفم االمتحان

1223
HA200987امٌمة العٌان

1224
OD49776عزٌزة بوستة

1225
SJ30972مرٌم الجباري

1226
P290548عالء الدٌن بنساعد

1227
EA197868عبد الغنً محبوب

1228
IA143790جمال عثمانً

1229
IC57922ٌونس شمالل

1230
Y386655محمد بوهندة

1231
I662259مرٌم فتوحً

1232
JF50165شٌماء بن صالح

1233
EE725647معاد الحمدي

1234
N400344رشٌد اسكاٌوٌت

1235
EE537909علً السطوطً

1236
HH170735عادل لمدن

1237
ٌاسٌن شاوف

HH14895

1238
EE467900نبٌل مهدي

1239
UA102083إٌحٌا طالٌبً

1240
EE728105نوح الحصار

انمركس انجهىي نمهه انتربٍت و انتكىٌه 

اسفً-            مراكش 

اث الجتٍاز االختبار انكتابً نمباراة اندخىل إنى انسنت األونى /اث انمقبىنٍه/الئحتانمترشحٍه

الرياضيات: التخصص 

مراكش- الفاسي عالل شارع- (سابقا الدهب واد اعدادية) الدهب واد بملحقة التبريز تحضير مقر: المباراة اجراء مكان

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر  12 و 11: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

2021دورة شتنبر -   مه سهك  تحضٍر مبارٌاث انتبرٌس 

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على
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التعريف بطاقة رقماالسم انكاممرفم االمتحان

الرياضيات: التخصص 

مراكش- الفاسي عالل شارع- (سابقا الدهب واد اعدادية) الدهب واد بملحقة التبريز تحضير مقر: المباراة اجراء مكان

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر  12 و 11: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

1241
I708669محمد بالٌه

1242
W385411محمد حساوي 

1243
EB174193توفٌق اهنشاو

1244
U179895حفٌظة سافٌري

1245
PA228381إسماعٌل بعدي

1246
J493078الحسن بنعبدي

1247
MD11582عبد المنعم الكراضً

1248
CH149005محمد بهدي

1249
JY1172هشام بوحشوش

1250
PB154137عبد المغٌت المنٌانً

1251
Y200351محمد البشٌري

1252
EA133010رحال الحٌحً

1253
Z457135رقٌة االدرٌسً حسنً

1254
N345219حلٌمة ناشدي

1255
PA216169محمد خزو

1256
PA223571سمٌربوجٌجان

1257
PA139023عبد الصمد واسعدن

1258
VA97930لبنى كوز

1259
MA129293خولة الوردي
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رقم بطاقت التعرٌفاالسم والنسب رقم االمتحان

EE359586سعيد ومنينة1137

EE792147عدنان بنسيوا1138

UB92038ياسين ايت صالح1139

EA207584لبنى لقطيب1140

EE585309عماد الدغور1141

HA170241زينب الضياي1142

ث الجتٍاز االختبار الكتابً لمباراة الدخىل إلى السنت األولى /ث المقبىلٍه/الئحت المترشحٍه

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين وعلى

صباحا 9 الساعة على 2020 نونبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

مراكش- الفاسي عالل شارع- (سابقا الدهب واد اعدادية) الدهب واد التبريزبملحقة تحضير سلك مقر:المباراة مكان

المركس الجهىي لمهه التربٍت و التكىٌه 

اسفً- مراكش 

الهندسة الميكانيكية: التخصص 

2021دورة شتنبر - مه سلك  تحضٍر مبارٌاث التبرٌس
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رقم بطاقت انتعرٌف انىطنٍتاالسم انكامم رقم االمتحان

PB211415المهدي كاملي1143

PB191853حسن ليعيشي1144

EE537269عبد الحق والطلحة1145

PA154499عمر اليوسفي1146

EC44695سعيد أكضاش1147

OD50852سعيد حميدوش1148

SH179301محمد ايت جعا1149

ZT144392سعد القبي1150

JK30362رانية بنبا1151

VA129434المهدي بابوي1152

PA244505حسن بوح1153

EE537638خولة كسكوس1154

EE463145زهير بوزكراوي1155

JC429108منير الحسن1156

PA151601علي عبدي1157

VA125853أيوب الهبوب1158

PA214749حسن سعداني1159

GM176973كمال الدوق1160

PA218074فاطمة مطيع1161

X339124محمد الخياطي1162

مراكش المشور ملحقة: المباراة اجراء مكان

   انمركس انجهىي نمهه انتربٍت و انتكىٌه 

اسفً-        مراكش 

الفيزياء: تخصص الفيزيائية العلوم 

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

اث الجتٍاز االختبار انكتابً نمباراة اندخىل إنى انسنت األونى /اث انمقبىنٍه/الئحت انمترشحٍه

2021دورة شتنبر -   مه سهك  تحضٍر مبارٌاث انتبرٌس

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر
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رقم بطاقت انتعرٌف انىطنٍتاالسم انكامم رقم االمتحان

مراكش المشور ملحقة: المباراة اجراء مكان

الفيزياء: تخصص الفيزيائية العلوم 

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

JH5707علي أبجاو1163

HE4811خالد ملوكي1164

EE617743محمود شكاري1165

EE720989اليزيد المحبوب1166

P321588سكينة ايت المحجوب1167

H495310حميد كاوا1168

H582029ياسين شروج1169

JE286890عبد الرحيم زاكرا1170

EA195695عادل مجاهد1171

EE789711عبد العزيز أبالي1172

SJ28510سناء الراحلي1173

G533341عائشة فاتحي1174

PB237388محمد اليعقوبي1175

HH66860فاطمة الغربي1176

P321688محمد خومشة1177

EC29302محمد الزير1178

EE802110فاطمة الزهراء هاشمي1179

EE573607أيوب اوكمو1180

IC121236محمد ايت إشو1181

EB193172ندى اغاض1182

EE794019معتز القطبي1183

EB188614رشيد اجبون1184
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رقم بطاقت انتعرٌف انىطنٍتاالسم انكامم رقم االمتحان

مراكش المشور ملحقة: المباراة اجراء مكان

الفيزياء: تخصص الفيزيائية العلوم 

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

N410591عبد هللا اضرضور1185

EE715838صفاء مازو1186

PB135330خالد والغازي1187

EE900787محمد االدريسي1188

P215111فاطمة الحمداوي1189

N409667إبراهيم عفيفي1190

H702665زكرياء الكنزري1191

EE788926اية الحمراوي1192

PB189312علي المرزوكي1193

M494236الحسن مراد1194

HH165658مريم زينيني1195

EA190075إسماعيل بوشوار1196

Z470998عبد الكريم بلبهلي1197

EE594692محمد ناصري1198

JT73336لحسن أحجام 1199

EE790187عبد الصمد اجنيوي1200

EE596649يونس قدارة1201

JM62029محمد ايد العامل1202

EE717373عائشة قدحي1203

PB245008الحسين بوسكري1204

JC500216عبد الوهاب البوداني1205

HA206662عبد الوافي المقيت1206

Page 3 de 4



رقم بطاقت انتعرٌف انىطنٍتاالسم انكامم رقم االمتحان

مراكش المشور ملحقة: المباراة اجراء مكان

الفيزياء: تخصص الفيزيائية العلوم 

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11 و 10: أيام: االختبار وتاريخ توقيت

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

PA230652عبد االاله عبيد1207

EE571379ايمان بقاسي1208

VM834جالل حدو1209

EE501178صالح الدين بوزيان1210

JK25706شكري الخضر1211

EE788605أيوب الحسناوي1212

Y332418معاذ الباسيط1213

JY31927أبو بكر القاضي1214

HA194635يوسف اجدير1215

JC531180عبد الحليم ايت موالي محمد1216

UA100023كريمة جعوان1217

EE711712فتيحة الحايل1218

EE638569الحسن معرفة1219

IC105548نجالء العالوي1220

EE641175هدى نظيف1221

JH33017ايدر بوصالح1222
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رقم بطاقت التعرٌف الىطنٍتاالسم والنسب رقم االمتحان

1318
E641742هشام المدني

1319
EA163831خالد جبور

1320
EB183343سارة مديدات

EE57810عبد العالي واكريم1321

ID37733محمد الباسط1322

D821063عفاف عزيز الوزاني1323

EE47709ياسين الزدكي1324

EB164651عادل ايت المحجوب1325

EE586238انس لغريسة1326

JA141329منيا خير1327

EE616885ايمان جنات1328

EE725203رانيا قسام1329

المركس الجهىي لمهه التربٍت و التكىٌه 

اسفً-     مراكش 

مراكش- الفاسي عالل شارع- (سابقا الدهب واد اعدادية) الدهب واد بملحقة التبريز تحضير مقر:  المباراة اجراء مكان

اث الجتٍاز االختبار الكتابً لمباراة الدخىل إلى السنت األولى /اث المقبىلٍه/الئحت المترشحٍه

2021دورة شتنبر -  مه سلك  تحضٍر مبارٌاث التبرٌس

ترجمة: التخصص 

جماعي استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر

 االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور والمترشحات المترشحين على

صباحا 9 الساعة على 2021 شتنبر 12 و 11: أيام: االختبار وتاريخ توقيت
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