
ياالسم والنسب مركز االختبار الشفوي تاري    خ  اجراء االختبار الشفويمركز اجراء االختبار الكتاب 

مراكشاحمد الشتوكي

ي ماللالسعدية النماوي
بن 

ي
مراكشالهام نوين 

ي ماللحسن فسواطي
بن 

ي مراكشحفصة لغرين 

مراكشرضا هالل يونس

ي
مراكشسكينة زنين 

مراكشفهد الهاللي

الدارالبيضاءمراد الزرايدي

مراكشمريم رعدة

مراكشمصطف  لوريقة

ي ماللهدوز عمر
بن 

ي مراكشياسي   الناج 

ي
 
الدارالبيضاءيوسف الكرب

مراكشيونس بلعدل

ي مالليونس زطاطي
بن 

يز بملحقة وادي  مقر سلك تحضي  التي 

شارع  (اعدادية وادي الذهب سابقا)الذهب 

عالل الفاسي مراكش

2021 شتني  24الجمعة 

ت الجتياز االختبارات الشفوية لمباراة الدخول إلى السنة األولى  من سلك  تحضير مباريات التبريز/ت المقبولين/الئحة المترشحين

اسفي-           المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين لجهة مراكش

سلك تحضير التبريز -              

2021المعلوميات                                                                            دورة شتنبر:   التخصص



ياالسم والنسب مركز االختبار الشفوي تاري    خ  اجراء االختبار الشفويمركز اجراء االختبار الكتاب 

ت الجتياز االختبارات الشفوية لمباراة الدخول إلى السنة األولى  من سلك  تحضير مباريات التبريز/ت المقبولين/الئحة المترشحين

اسفي-           المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين لجهة مراكش

سلك تحضير التبريز -              

2021المعلوميات                                                                            دورة شتنبر:   التخصص

ي
 
فاسأسامة احميداب

فاسإسماعيل الحومي

ف كموط فاسأشر

الرباطالمهدي المكاوي

ي
فاسالياس الطخشر

فاسأمي   حميش

الرباطايمان ارميلي

ي الشاهدي
 
فاسايمان الوزاب

فاسأيوب مهدي

الرباطسكينة بلبصي 

الدارالبيضاءصفاء بلهوس

فاسمعاد ابالض

فاسندى التكفاوي

فاسهشام اليحياوي

فاسياسي   بنشيخ

الرباطياسي   دحو

يز بملحقة وادي  مقر سلك تحضي  التي 

شارع  (اعدادية وادي الذهب سابقا)الذهب 

عالل الفاسي مراكش

2021 شتني  25السبت 



ياالسم والنسب مركز االختبار الشفوي تاري    خ  اجراء االختبار الشفويمركز اجراء االختبار الكتاب 

ت الجتياز االختبارات الشفوية لمباراة الدخول إلى السنة األولى  من سلك  تحضير مباريات التبريز/ت المقبولين/الئحة المترشحين

اسفي-           المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين لجهة مراكش

سلك تحضير التبريز -              

2021المعلوميات                                                                            دورة شتنبر:   التخصص

الراشيديةسمية إكيس 

ي فاطمة الزهراء
 
الراشيديةالبوب

العيونالحسي   أتفرضي  

الراشيديةايت عمر عبد هللا

قبطار عفاف الشر

الراشيديةبعدي عبد هللا

فاسجواد الخمشي

ي أيوب
 
قشحالف الشر

ي 
طنجةعبد الرحيم اليسف 

طنجةعبد الكريم الخفيف 

ي
 
قنبيل رزف الشر

العيوننجاة باعمو

2021 شتني 26االحد 

يز بملحقة وادي  مقر سلك تحضي  التي 

شارع  (اعدادية وادي الذهب سابقا)الذهب 

عالل الفاسي مراكش


