
 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 سوس ماسةجلهة 

 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية

 الاقتصاد والتدبري، ختصص اقتصادعلوم لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3731 ش تنرب دورة

 قاعة االإجراء الامس  والنسب رمق الامتحان

 فاطمة الزهراء بزطام 21106

 11القاعة 

 نرسين الرشاط 21107

 جنيب برييز 21108

ميان أأشطاين 21109  اإ

 برشى اذلهيب 21110

دالرايس 21111  عائشة اإ

 توفيق زوهمري 21112

ميان مقدم 21113  اإ

 حس ناء أأحندوز 21114

 أأسامء علوي 21115

 سارة دحين 21116

 عبد الرحمي بن وازار 21117

دبراهمي 21118  أأسامء اإ

 10القاعة 

 معر حسني 21119

 مروان جودي 21120

 أأسامء النعامين 21121

 سلمى أأتكو 21122



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 خدجية الكنطوح 21123

 10القاعة 

 العطايسمحمد  21124

 مروان عتاين 21125

 طه العمراين 21126

 هشام الهردوم 21127

دمعي 21128  احلسني اإ

 فاطمة أأمعي 21129

 وفاء أأحربيل 21130

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س 77و 0من س  عمل الاقتصاد 17/70/3731  هوياجل  للمركز الرئيس املقر د 77و  13 د اإ

 هةجل  والتكوين الرتبية ملهن

 ابنزاكن ماسة سوس

ىل س  77و 0من س  قانون الاقتصاد 11/70/3731  د 77و  13د اإ

13/70/1373 ىل س  77و 0من س  ئقجملموعة واث تركيبيةدراسة    د 77و  13د اإ

 

 للمباراة.يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي 

 

 

                 

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 

 

 

 :ةهام اتتنبهي

 جراء لك اختبـار ساعة   املرتحشات واملرتحشنييتعني عىل ليه قبل موعد اإ ىل املركز املشار اإ احلضـور اإ

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

  لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول  الكحويل؛ارتداء الكاممة اإ

  وجتنب التجمعات عند مدخل مركز الامتحان وداخل املركز طيةل فرتة هبا مسافة التباعد املوىصاحرتام ،

جراء الاختبارات؛  اإ

  ىل املسؤولني مينع املرتحش من مغادرة القاعة قبل هناية الساعة الأوىل من الاختبار، مع تسلمي ورقة أأجوبته اإ

 أأوراق الاختبار؛عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي 

 مينع لكيا اس تعامل الهاتف النقال أأو أأية أ ةل اس امتع خشصية داخل قاعة الامتحان؛ 

  بشأأن زجر  717..1.7لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

 ني وكذا اس تعارة الأدوات والتنقل داخل القاعة؛املرتحش مينع منعا لكيا الالكم مع ابيق 

  يناير  13الصادرة يف  3رمق  الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  01-17مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ .100

 نن من املسؤولني عن ال يسمح لأي مرتحش مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني ال ابإ ، النظافة، .... اإ

 ، ومبرافقة أأحد احلراس.احلراسة

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 سوس ماسةجلهة 

 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية

 الرتمجةلولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3731 ش تنرب دورة

 قاعة االإجراء الامس  والنسب رمق الامتحان

 حلسن الرصغيين 21198

 13القاعة 
 محيد الواليدي 21199

 فتيحة أأزانك 21200

 أأممية شويت 21201

 

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س   77و 0من س  والتعجمياللغة العربية  11/70/3731  هوياجل  للمركز الرئيس املقر د 77و  14د اإ

 هةجل  والتكوين الرتبية ملهن

ىل س   77و 0من س  اللغة الفرنس ية والتعريب 13/70/3731 ابنزاكن ماسة سوس  د 77و  14د اإ

 

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 

 :ةهام اتتنبهي

 جراء لك اختبـار ساعة   املرتحشات واملرتحشنييتعني عىل ليه قبل موعد اإ ىل املركز املشار اإ احلضـور اإ

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة اإ

  وجتنب التجمعات عند مدخل مركز الامتحان وداخل املركز طيةل فرتة ، هبا مسافة التباعد املوىصاحرتام

جراء الاختبارات؛  اإ

  ىل املسؤولني مينع املرتحش من مغادرة القاعة قبل هناية الساعة الأوىل من الاختبار، مع تسلمي ورقة أأجوبته اإ

 عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛

  نقال أأو أأية أ ةل اس امتع خشصية داخل قاعة الامتحان؛مينع لكيا اس تعامل الهاتف ال 

  بشأأن زجر  7.7..1.7لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

 القاعة؛املرتحشني وكذا اس تعارة الأدوات والتنقل داخل  مينع منعا لكيا الالكم مع ابيق 

  يناير  13الصادرة يف  3رمق  الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  01-17مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ .100

 ذن من املسؤولني ال ابإ عن  ال يسمح لأي مرتحش مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، النظافة، .... اإ

 ، ومبرافقة أأحد احلراس.احلراسة

 

 



 
 والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين املنهي وزارة التربية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم استراتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين ألاطر 

 

 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 سوس ماسةجلهة 
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية

 الرايضياتلولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 2021 ش تنرب دورة

 قاعة االإجراء الامس  والنسب رمق الامتحان

 البقال بوهوش 21178

 10القاعة 

 محمد أأمني قايض 21179
 هشام رش يد 21180
 أأمحد ايزام 21181
 س ناء املشوطي 21182
 ايسني خرو 21183
 خدجية لعباد 21184
 محمد سومات 21185
 ايسني الكنطوح 21186
 ايسني الهبال 21187
 موالي اخملتار الغايل 21188
 رش يد أأوشن 21189

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س   00و 0من س  التحليل والاحامتالت 11/00/2021  للمركز الرئيس املقر د 00و  11د اإ

 الرتبية ملهن اجلهوي

 سوس جلهة والتكوين

 ابنزاكن ماسة
ىل س   00و 0من س  اجلرب والهندسة 12/00/2021  د 00و  11د اإ

 

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

     

 

 

 



 
 والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين املنهي وزارة التربية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم استراتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين ألاطر 

 :ةهام اتتنبهي

 جراء لك اختبـار ساعة   املرتحشات واملرتحشنييتعني عىل ليه قبل موعد اإ ىل املركز املشار اإ احلضـور اإ

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة اإ

  وجتنب التجمعات عند مدخل مركز الامتحان وداخل املركز طيةل فرتة هبا مسافة التباعد املوىصاحرتام ،

جراء  الاختبارات؛ اإ

  ىل املسؤولني مينع املرتحش من مغادرة القاعة قبل هناية الساعة الأوىل من الاختبار، مع تسلمي ورقة أأجوبته اإ

 عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛

 مينع لكيا اس تعامل الهاتف النقال أأو أأية أ ةل اس امتع خشصية داخل قاعة الامتحان؛ 

  بشأأن زجر  0.0..1.0حاةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق لك مرتحش ضبط يف

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

 املرتحشني وكذا اس تعارة الأدوات والتنقل داخل القاعة؛ مينع منعا لكيا الالكم مع ابيق 

  يناير  12الصادرة يف  1رمق  الوزاريةمذكرة وتنفيذا لل 01-10مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ .100

  ذن من املسؤولني عن ال ابإ ال يسمح لأي مرتحش مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، النظافة، .... اإ

 ، ومبرافقة أأحد احلراس.احلراسة

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 سوس ماسةجلهة 
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية

 الفرنس يةاللغة لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3731 ش تنرب دورة

 قاعة االإجراء الامس  والنسب رمق الامتحان
 عائشة ادرييس 21161

 70القاعة 

 عزيز أأس توس 21162
 أأمحد جرباين 21163
براهمي فراتح 21164  اإ
 عبد احلق الهامشي 21165
 حافظ اجلداوي 21166
 محمد جويب 21167
 محيد الواليدي 21168
 كودرميمحزة  21169
 حفصة بين زكرايء 21170
 احلسني أأزروال 21171
 عبد هللا عبايس 21172
 سهام السافري 21173
 احملفوض اجلزويل 21174
 زهرة الصواحل 21175
 هشام منغرن 21176
 احلسن ايت برامي 21177

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س   77و 0من س  تعليق كتايب 13/70/3731  د 77و  13د اإ
 املقر الرئيس للمركز اجلهوي ملهن الرتبية

 والتكوين جلهة سوس ماسة ابنزاكن

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 

 

 :ةهام اتتنبهي

 جراء لك اختبـار ساعة  واملرتحشني املرتحشات يتعني عىل ليه قبل موعد اإ ىل املركز املشار اإ احلضـور اإ

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة اإ

  رتة ف، وجتنب التجمعات عند مدخل مركز الامتحان وداخل املركز طيةل هبا مسافة التباعد املوىصاحرتام

جراء الاختبارات؛  اإ

  ىل املسؤولني مينع املرتحش من مغادرة القاعة قبل هناية الساعة الأوىل من الاختبار، مع تسلمي ورقة أأجوبته اإ

 عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛

 مينع لكيا اس تعامل الهاتف النقال أأو أأية أ ةل اس امتع خشصية داخل قاعة الامتحان؛ 

 بشأأن زجر  7.7..1.7 بب  يف حاةل ش  ابنن تطبق يف حقه مقتضيات الههري اليريف رمق لك مرتحش

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

 املرتحشني وكذا اس تعارة الأدوات والتنقل داخل القاعة؛ مينع منعا لكيا الالكم مع ابيق 

  يناير  13الصادرة يف  3رمق  الوزاريةتنفيذا للمذكرة و  01-17مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ .100

  ذن من املسؤولني عن ال ابإ ال يسمح لأي مرتحش مبغادرة القاعة من أأجل شرض ما: اكلتدخني، النهافة، .... اإ

 ، ومبرافقة أأحد احلراس.احلراسة

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 سوس ماسةجلهة 
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية

 املعلومياتلولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3731 ش تنرب دورة

 قاعة االإجراء الامس  والنسب رمق الامتحان

براهمي 21190  أأاب اإ

 13القاعة 

 بوصباع رش يد 21191

 احلرايك الرحمي عبد 21192

 العدوين عامد 21193

 الشكر مرمي 21194

 السالمي بورشى 21195

 التوزي سلمى 21196

 أأمرابط مرمي 21197
 

 الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:جترى الاختبارات 

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س  77و 0من س  جمةوالرب  املعلوميات الأساس ية  17/70/3731  للمركز الرئيس املقر د 77و  13د اإ

 ةالرتبي ملهن اجلهوي

 سوس جلهة والتكوين

 ابنزاكن ماسة

ىل س  77و 0من س  النظم والش باكت احلاسوبية  11/70/3731  د 77و  13د اإ

ىل س  77و 0من س  الرايضيات   13/70/3731  د 77و  13د اإ
 

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

                           



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 

 

 :ةهام اتتنبهي

 جراء لك اختبـار ساعة   املرتحشات واملرتحشنييتعني عىل ليه قبل موعد اإ ىل املركز املشار اإ احلضـور اإ

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة اإ

  وجتنب التجمعات عند مدخل مركز الامتحان وداخل املركز طيةل فرتة هبا مسافة التباعد املوىصاحرتام ،

جراء  الاختبارات؛ اإ

  ىل املسؤولني مينع املرتحش من مغادرة القاعة قبل هناية الساعة الأوىل من الاختبار، مع تسلمي ورقة أأجوبته اإ

 عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛

 مينع لكيا اس تعامل الهاتف النقال أأو أأية أ ةل اس امتع خشصية داخل قاعة الامتحان؛ 

 بشأأن زجر  7.7..1.7اةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق لك مرتحش ضبط يف ح

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

 املرتحشني وكذا اس تعارة الأدوات والتنقل داخل القاعة؛ مينع منعا لكيا الالكم مع ابيق 

  يناير  13الصادرة يف  3رمق  الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  01-17مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ .100

  ذن من املسؤولني عن ال ابإ ال يسمح لأي مرتحش مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، النظافة، .... اإ

 ، ومبرافقة أأحد احلراس.راسةاحل

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 سوس ماسةجلهة 
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية

 تدبريعلوم الاقتصاد والتدبري، ختصص لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3731 ش تنرب دورة

 قاعة االإجراء الامس  والنسب رمق الامتحان

 جهر الكراوي 21060

 13القاعة 

 سكينة ادليك 21061

 محمد العويل 21062

 وئام اموس 21063

 صفاء براكت 21064

 مينة الفرواح 21065

 كزنة العبدي 21066

 فاطمة بلوش 21067

 سهام بوالغراس 21068

لهام أأوبيه 21069  اإ

 سارة زابور 21070

 سعيد املسافر 21071

 مصطفى أأعفري 21072

 لكثوم اخلادير 21073

 أأيوب بلفاقري 21074

براهمي امحلوش 21075  اإ

 حسام سويف 21076

 14القاعة 

 فاطمة خمت 21077

 مرمي أأوبرامي 21078

 ايرس نور ادلين 21079

 معر أأجدير 21080

 ايسني دحامن 21081

 خدجية مزين 21082

 جنوى ابدة 21083

 عائشة الكراوي 21084

 نوسيبة النظام 21085



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 سارة بوطحيش 21086

 14القاعة 

لياس أأغندا 21087  اإ

 رضا أأشتيب 21088

كد 21089 ميان اإ  اإ

 محمد بن الطالب 21090

 أأممية اجملوطي 21091

 هنيةل بيجديكن 21092

 17القاعة 

 جناة الغزايل 21093

 عبد الصمد بغفري 21094

 الياس الغايب 21095

 حياة الكنك 21096

 طارق أأوبيه 21097

 عبد الرحامن اوجبور 21098

 سهام ززان 21099

 سلمية مزور 21100

 ماراي الواصفي 21101

 فؤاد لبيب 21102

حساقهاجر أأاب  21103  اإ

 خدجية ش توان 21104

 همدي عزوزي 21105

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س  77و 0من س  علوم التدبري 17/70/3731 املقر الرئيس للمركز اجلهوي  د 77و 13د اإ

ملهن الرتبية والتكوين جلهة 

 سوس ماسة ابنزاكن
جرايئ 11/70/3731 ىل س  77و 0من س  دراسة احلاالت يف التدبري الاسرتاتيجي واالإ  د 77و 13د اإ

ىل س  77و 0من س  دراسة احلاالت يف احملاس بة واجلباايت والقانون 13/70/3731  د 77و 13د اإ
 

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

  
 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 

 :ةهام اتتنبهي

 جراء لك اختبـار ساعة   املرتحشات واملرتحشنييتعني عىل ليه قبل موعد اإ ىل املركز املشار اإ احلضـور اإ

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة اإ

  رتة ز الامتحان وداخل املركز طيةل ف، وجتنب التجمعات عند مدخل مركهبا مسافة التباعد املوىصاحرتام

جراء الاختبارات؛  اإ

  ىل املسؤولني مينع املرتحش من مغادرة القاعة قبل هناية الساعة الأوىل من الاختبار، مع تسلمي ورقة أأجوبته اإ

 عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛

 ة داخل قاعة الامتحان؛مينع لكيا اس تعامل الهاتف النقال أأو أأية أ ةل اس امتع خشصي 

  بشأأن زجر  7.7..1.7لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

 املرتحشني وكذا اس تعارة الأدوات والتنقل داخل القاعة؛ مينع منعا لكيا الالكم مع ابيق 

 يناير  13الصادرة يف  3رمق  الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  01-17ــة طبقا لقانــون رمق مينع التدخني داخــل القاع

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ .100

  ذن من املسؤولني عن ال ابإ ال يسمح لأي مرتحش مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، النظافة، .... اإ

 احلراس.، ومبرافقة أأحد احلراسة

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 سوس ماسةجلهة 
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية

 الفزيايئية، ختصص: فزيايءالعلوم لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3731 ش تنرب دورة

 قاعة االإجراء الامس  والنسب رمق الامتحان

 فاطمة ادلودي 21001

 1املدرج 

 رش يد جنلك 21002

 جامل ادجعا 21003

 فاطمة أأجنار 21004

 مصطفى طربون 21005

 ايرس عبجي 21006

 سومية اد امبريي 21007

 زهرة فرواط 21008

 لبىن ازايم 21009

 حلسن رايم 21010

 معر أأشكري 21011

 محمد اللويزي 21012

 مصطفى الأعرج 21013

 محمد توفيق 21014

 حسن ازييك 21015

 محمد اأأبوزيد 21016

 حسن بوليدام 21017

 نور ادلين امحد اموىس 21018



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 معاد النارصي 21019

 1املدرج 

 فؤاد ايت محزي 21020

 هاجر رجدايل 21021

 معر بوعليوات 21022

 كبرية الزعري 21023

 عبد الصمد خرابش 21024

 عبد الصمد باك 21025

 عادل أأيت العوان 21026

 مصطفى عروك 21027

 

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املكان الساعة املادة التاريخ

01/10/2120 

  1   الفيزياء

 امليكانيكا 

 الديناميكا الحرارية 

 إلالكترونيك 

 د 11و  01د إلى س  11و 0من س 

املقر الرئيس للمركز 

الجهوي ملهن التربية 

والتكوين لجهة سوس 

 00/10/2120 ماسة بانزكان

 2الفيزياء 

 الكهرومغناطيسية 

  املوجات 

 البصريات 

 د 11و 01د إلى س  11و 0من س 

 د 11و 01د إلى س  11و 0من س  الكيمياء 02/10/2120

  يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

 

 

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 :ةهام اتتنبهي

 جراء لك اختبـار ساعة   املرتحشات واملرتحشنييتعني عىل ليه قبل موعد اإ ىل املركز املشار اإ احلضـور اإ

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

  لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛ارتداء الكاممة  اإ

  وجتنب التجمعات عند مدخل مركز الامتحان وداخل املركز طيةل فرتة هبا مسافة التباعد املوىصاحرتام ،

جراء الاختبارات؛  اإ

  ىل املسؤ لني ومينع املرتحش من مغادرة القاعة قبل هناية الساعة الأوىل من الاختبار، مع تسلمي ورقة أأجوبته اإ

 عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛

 مينع لكيا اس تعامل الهاتف النقال أأو أأية أ ةل اس امتع خشصية داخل قاعة الامتحان؛ 

  بشأأن زجر  7.7..1.7لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

 املرتحشني وكذا اس تعارة الأدوات والتنقل داخل القاعة؛ مينع منعا لكيا الالكم مع ابيق 

  يناير  13الصادرة يف  3رمق  الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  11-17مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ .111

  ذن من املسؤولني عن ال يسمح لأي مرتحش ال ابإ مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، النظافة، .... اإ

 ، ومبرافقة أأحد احلراس.احلراسة



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 سوس ماسةجلهة 
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية

 كميياءالعلوم الفزيايئية، ختصص: لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3731 ش تنرب دورة

 قاعة االإجراء الامس  والنسب رمق الامتحان

 محمد ابزاك 21028

 3املدرج 

 فاطمة الزهراء القطقوط 21029

 احلسن ادلريوش 21030

دبوفراض 21031  أأمني اإ

 مبارك بيا 21032

 احلسن المتراوي 21033

 محمد كزوم 21034

 خوةل لعبويب 21035

 مليكة الطواهري 21036

 سعيد ازانك 21037

 أأيوب بيل 21038

 معر أأيت العيايش 21039

 أأيوب أأابنواس 21040

 احلسن املوزيك 21041

 عبد العزيز رحو 21042

 عامد اللكيوي 21043

 املهدي شقوري 21044

 سارة جمدار 21045

 مىن أأيت احلاج 21046

 عزيزة أأيت وامعر 21047



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 زينب مشيش 21048

 3املدرج 

 هشام صادق 21049

 معر بوغز 21050

 محمد موشان 21051

 سعيد اخرش 21052

 زينب أأوزال 21053

 كامل فريتح 21054

 محمد القدمريي 21055

 عبد اجمليد اهلموز 21056

 محمد العنرصوي 21057

 معر عدوز 21058

 لزركايمنة  21059

 

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املكان الساعة املادة التاريخ

 د 11و  01د إلى س  11و 0من س   الكيمياء العامة 1   الكيمياء 01/10/2120
املقر الرئيس للمركز الجهوي 

ملهن التربية والتكوين لجهة 

 سوس ماسة بانزكان

 د 11و 01د إلى س  11و 0من س   الكيمياء العضوية واملعدنية 2 الكيمياء 00/10/2120

 د 11و 01د إلى س  11و 0من س  الفيزياء 02/10/2120

  يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

 

 

 

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 

 :ةهام اتتنبهي

 جراء لك اختبـار ساعة   املرتحشات واملرتحشنييتعني عىل ليه قبل موعد اإ ىل املركز املشار اإ احلضـور اإ

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة اإ

  وجتنب التجمعات عند مدخل مركز الامتحان وداخل املركز طيةل فرتة هبا مسافة التباعد املوىصاحرتام ،

جراء  الاختبارات؛ اإ

  ىل املسؤولني مينع املرتحش من مغادرة القاعة قبل هناية الساعة الأوىل من الاختبار، مع تسلمي ورقة أأجوبته اإ

 عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛

 مينع لكيا اس تعامل الهاتف النقال أأو أأية أ ةل اس امتع خشصية داخل قاعة الامتحان؛ 

 بشأأن زجر  7.7..1.7اةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق لك مرتحش ضبط يف ح

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

 املرتحشني وكذا اس تعارة الأدوات والتنقل داخل القاعة؛ مينع منعا لكيا الالكم مع ابيق 

  يناير  13الصادرة يف  3رمق  الوزاريةذكرة وتنفيذا للم 11-17مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ .111

  ذن من املسؤولني عن ال ابإ ال يسمح لأي مرتحش مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، النظافة، .... اإ

 ، ومبرافقة أأحد احلراس.احلراسة



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 سوس ماسةجلهة 
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية

 الصناعية للمهندس، ختصص: هندسة كهرابئيةالعلوم لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3731 ش تنرب دورة

 قاعة االإجراء الامس  والنسب رمق الامتحان

 املهدي الصاحلي 21144

 70القاعة 

 سعيد ميالل 21145
 سارة املساعدي 21146
 أأسامة الساحي 21147
 أأمحد الرائس 21148
 محمد أأمني عننيش 21149
 زكرايء بن بهييي 21150
 محمد بنيدير 21151
 محزة خريي 21152
يدار 21153  محمد اإ
 فاطمة احواش 21154
 رضوان زعبول 21155
 خدجية املهداوي 21156
 محمد حضييك 21157
 رش يد بوتسعيد 21158
 عبد الاهل السوداين 21159
 احلسن املعتاز 21160

 أأسفهل:جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية 

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س   77و 0من س  التحمك الآيل، واالإعالميات الصناعية 17/70/3731  هوياجل  للمركز الرئيس املقر د 77و  13د اإ

 هةجل  والتكوين الرتبية ملهن

 ابنزاكن ماسة سوس

ىل س   77و 0من س  االإلكرتونيك 11/70/3731  د 77و  13د اإ

ىل س   77و 0من س  االإلكرتونيك الصناعية وتقنيات الكهرابء  13/70/3731  د 77و  13د اإ

                                               يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

 

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 

 :ةهام اتتنبهي

 جراء لك اختبـار ساعة   املرتحشات واملرتحشنييتعني عىل ليه قبل موعد اإ ىل املركز املشار اإ احلضـور اإ

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة اإ

  وجتنب التجمعات عند مدخل مركز الامتحان وداخل املركز طيةل فرتة هبا مسافة التباعد املوىصاحرتام ،

جراء  الاختبارات؛ اإ

  ىل املسؤولني مينع املرتحش من مغادرة القاعة قبل هناية الساعة الأوىل من الاختبار، مع تسلمي ورقة أأجوبته اإ

 عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛

 آةل اس امتع خشصية داخل قاعة الامتحان؛  مينع لكيا اس تعامل الهاتف النقال أأو أأية أ

 بشأأن زجر  1.70.7.7اةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق لك مرتحش ضبط يف ح

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

 املرتحشني وكذا اس تعارة الأدوات والتنقل داخل القاعة؛ مينع منعا لكيا الالكم مع ابيق 

  يناير  13الصادرة يف  3رمق  الوزاريةذكرة وتنفيذا للم 01-17مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ 1000

  ذن من املسؤولني عن ال ابإ ال يسمح لأي مرتحش مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، النظافة، .... اإ

 ، ومبرافقة أأحد احلراس.احلراسة

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 سوس ماسةجلهة 
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية

 ينيكيةمياكالعلوم الصناعية للمهندس، ختصص: هندسة لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3731 ش تنرب دورة

 قاعة االإجراء الامس  والنسب رمق الامتحان
 احلسن العوينا 21131

 70القاعة 

 أأمني وابيه 21132
 عبد اللطيف امعضور 21133
 عامثن الس ناوي 21134
 مصطفى املعني 21135
 معر ابوطالب 21136
 شهاب ادلينخليل  21137
 مرمي شيبوب 21138
 عبد امحليد بزياكن 21139
 مرمي الوردي 21140
 ينور الهدى الادرييس 21141
 جنيب حلمير 21142
 فيصل حام 21143

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س   77و 0من س  املياكينياك العامة ومهنجية تصممي املناظم 17/70/3731  للمركز الرئيس املقر د 77و  14د اإ

 الرتبية ملهن اجلهوي

 سوس جلهة والتكوين

 ابنزاكن ماسة

جناز وتأأهيل املنتوجات 11/70/3731 ىل س   77و 0من س  مهنجية اإ  د 77و  13د اإ

ىل س   77و 0من س  منذجة التحمك يف املناظم 13/70/3731  د 77و  11د اإ

 

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

                                                 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

 7730034403الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 :ةهام اتتنبهي

 جراء لك اختبـار ساعة   املرتحشات واملرتحشنييتعني عىل ليه قبل موعد اإ ىل املركز املشار اإ احلضـور اإ

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة اإ

  وجتنب التجمعات عند مدخل مركز الامتحان وداخل املركز طيةل فرتة هبا مسافة التباعد املوىصاحرتام ،

جراء  الاختبارات؛ اإ

  ىل املسؤولني مينع املرتحش من مغادرة القاعة قبل هناية الساعة الأوىل من الاختبار، مع تسلمي ورقة أأجوبته اإ

 عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛

 مينع لكيا اس تعامل الهاتف النقال أأو أأية أ ةل اس امتع خشصية داخل قاعة الامتحان؛ 

  بشأأن زجر  7.7..1.7حاةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق لك مرتحش ضبط يف

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

 املرتحشني وكذا اس تعارة الأدوات والتنقل داخل القاعة؛ مينع منعا لكيا الالكم مع ابيق 

  يناير  13الصادرة يف  3رمق  الوزاريةمذكرة وتنفيذا لل 01-17مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقاينــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ .100

  ذن من املسؤولني عن ال ابإ ال يسمح لأي مرتحش مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، النظافة، .... اإ

 ، ومبرافقة أأحد احلراس.احلراسة

 

 


