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بية والتكوين   المركز الجهوي لمهن التر
سطات - لجهةالدار البيضاء

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي 

شحات والمتر الئحة المتر
، تخصص اقتصاد  ي علوم االقتصاد والتدبت 

ن
يز ف لولوج السنة األوىل من سلك تحضت  مباريات التتر

 2020دورة 
رقم االمتحان  االسم والنسب

مراد جمال  1 

ي 
ن
 2  حح  مماا

 3 فاطمة الزهراء ناجح

 4 سناء فارح
 5 نورا عسو

 6 أميمة بعديوي

 7 مروان إخميم
ي  ار  8 سامية اللتر

 9   الصووي 
 10 زككياءاللتووي 

 11 أسماء الود يي 
 بوجببي 

ن  12 مجدولي 

 13 حسام اكميح

 14   وركا
 15 سارة كنان

 16 خد جة السامبي 
 17 سهام كرمااي 

 18 سلوى أنويف

 19 ماجدة ككبوط
ي 
ن
 20 سلوى معروف

 21 أمل أشن
 22 فاطمة الزهراء باد ل

 23 أكرم العمري
 24 جالل مغار

 25 فاطمة الزهراء السييي 

 26 يوسف واعزيز
 27 أميمة دكت  

 28 إ مان الهالىلي 
 29 خد جة إمنضو

 30  يا تهييي 

 31 عبد هللا لحكيم
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 32 حمزة إعرابن

 33 أنوار أمزروي 

 34 عائلة اسويطة
 35 أمنية اللالىلي 

 36 بثينة المعطاوي
 37 المهدي أكبور

 38 شيماء الرااي 
ي 
ن
 39 سارة ستهاف

ي   40 سكينة طوار

 41 مكيم واككيم
ي   42 منال الدهحر

ي 
ن
 43 سمت  زهواا
 44 حنان لهالل

 45 سلي أبخار

ن بوداش  46  اسي 
ة بنعبود ن  47 كتن

 48 زككياء هواري
 49 نوال عليف

 50 أسماء سوفيان
 51 صابكين وجيدي

 52 عزيزة متطهر

ي 
 53 عبد االل ارزيير
ي 
ر
 54 زينب  قوا

 55 فاطمة الزهراء بالجواوي
 56 عثمان لهروي

 57 سلي ليموري

 58 إبتسام دكران
 59 هاجر مسلم

ي 
ن
 60 مصطين الللاا
 61 حنان بودركة

ي 
 62 خليل الدريوويش
ي  63 أنس بوصت 

 64 زينب رضيف

 65 حمزة زرهون
ي 
ر
 66 سليان اليبوا

 67 عبد الخالق أيتاحساين
 68 هدى بوجممي 

 69 ككيم بوعمر

 70 إكرام زركان
 71 ماجدة األمااي 

ي 
 وي تبمن

 72 لبحن
 73 إبراهيم بديع
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 74 كوثر الدروي

 75   تزيت

 76 مكيم لبالىلي 
ة اللواي ن  77 كتن

 78 لمياء قادري
 79   علوي قاديري

 80 يوسف بنهلوم
 81 إلهام بداز

 82 إ مان رافبي 

 83 هجر الكرش
 84 خولة المسعودي

 85 إبتسام كرمة
 86 إبتسام سايح

ي 
ن
 87 إكرام مسغوا

 88 زبيدة إدريسي خالدي
 89 أميمة بلككيم

 90 المهدي روي 
ي 
ن
ف  91   الييش

 92 وصال عوى
 93 سليان زعيم

 94 عبي خزور

 95 هدى بيدي
ي  96 سناء طاهت 

 97   الراوي
 98 هدى التيوىلي 

 99 احمد شجاعدين

ي 
 100 شيماء راون

 101   نور وفيق

 102 أحمد  جاير
ي   103 شيماء حبوار

 104 نجية طاهت  
ي 
ن
 105  زالن الحيداا

ي 
 106 أأيش  المتير

 

: تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسللل

الممان الساعة المادة التاري    خ 

 :عنوإن إلمركز د 00 و 13 د ؤىل س 00 و9من س  علم إالقتصاد 13/11/2020
- درب غلفلشارع ستندإ

 آنفا إلبيضاء
 د 00 و 13 د ؤىل س 00 و9من س  قانون إالقتصاد 14/11/2020

درإسة تركيبية لمجموعة  2020/11/15
وثائق 

 د 00 و 13 د ؤىل س 00 و9من س 
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.  عتتر هذا ااعالن بمثابة استدعاء رسيي للمباراة

 

توقيع وخاتم مدير المركز 

 

 

: تنبيهات هامة

  ن إلحضـور ؤىل إلمركز إلمشار ؤليه قبل موعد ؤجرإء كل إختبـار ساعة شحي  شحات وإلمتر ن عىل إلمتر يتعي 

ن ببطاقة إلتعريف إلوطنية؛  مصحوبي 

 ؛ ورة تعقيم إليدين بالمحلول إلكحوىلي
 إرتدإء إلكمامة ؤلزإمي مع ضن

  إم مسافة إلتباعد إلموىص بها، وتجنب إلتجمعات عند مدخل مركز إالمتحان ودإخل إلمركز طيلة إحتر

ة ؤجرإء إالختبارإت؛  فتر

  شح من مغادرة إلقاعة قبل نهاية إلساعة إألوىل من إالختبار، مع تسليم ورقة أجوبته ؤىل يمنع إلمتر

ن عن إلحرإسة وإلتوقيع بمحضن تسليم أورإق إالختبار؛  إلمسؤولي 

 يمنع كليا إستعمال إلهاتف إلنقال أو أية آلة إستماع شخصية دإخل قاعة إالمتحان؛ 

  يف رقم ي حقه مقتضيات إلظهت  إلشر
ن
ي حالة غش بائن تطبق ف

ن
شح ضبط ف  بشأن 1.58.060كل متر

ي إالمتحانات وإلمباريات إلعمومية؛
ن
 زجر إلخدإع ف

 ن وكذإ إستعارة إألدوإت وإلتنقل دإخل إلقاعة؛ شحي  ي إلمتر
ر
 يمنع منعا كليا إلكالم مع باف

  ن دإخــل إلقاعــة طبقا لقانــون رقم ي 3 وتنفيذإ للمذكرة إلوزإرية رقم 91-15يمنع إلتدخي 
ن
 12 إلصادرة ف

ن بمؤسسات إلتعليم وإلتكوين؛1998يناير    وإلخاصة بمنع إلتدخي 

 شح بمغادرة إلقاعة من أجل غرض ما ، إلنظافة، : ال يسمح ألي متر ن ؤال بإذن من .... كالتدخي 

ن عن إلحرإسة، وبمرإفقة أحد إلحرإس  .إلمسؤولي 
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بية والتكوين   المركز الجهوي لمهن التر
سطات - لجهة الدار البيضاء

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي 

شحات والمتر الئحة المتر
، تخصص تدبت   ي علوم االقتصاد والتدبت 

ن
يز ف لولوج السنة األوىل من سلك تحضت  مباريات التتر

 2020دورة 
 قم االمتحانر االسم والنسب

دمحم مزين  1 

ي 
 2  مزة ساان

 3 المهدي أديب

 4 عبد الر مان هل الفضل
 5 أسماء بكيم

 6 عثمان الحافظ

 7  وفيا هييىلي 
 8 سمية الخزرج

 9 منصف علوي
 10 دنيا بوشيار

 11 فاطمة الزهراء ا نصال
 12 دنيا الطيب

ي   13 أأوو الييكوور

ي   مجدوور
ن  14 دمحم أمي 

 15 دمحم عشاو

ي  16 مريم بوهت 
 17  مزة فريري

 18 هاجر زبت  

ي   19 هند  ببير
 20  مزة محفوظ

 21 إميمة باها
 22 هدى الحيمر

 23 عصام اليزيزي
 24 شيماء البكوىلي 

 25 نهيلةكنبوش

 26 سارة سياف
ف الشوي    خ  27 أشر

 28  سناء الييالي 
 29 منال نكاد

 30 فؤاد بواألزهار

 31 دمحم فهيم
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 32 منار أيت  دو

 33 فاطمة الزهراء أشبان

ي  34 سهام شاكت 
ي 
ر
 35 سارة  واو

 36  سناء  مور
 37 سلىم علبون

ااي 
ن  38 دنيا بتن

 39  ياة الهزاط

 40 إدريس عاطف

 41 رضا عيوي
ي 
 42 أنس الحساأين

 43 المهدي دلييي 
 44 دمحم القادري

 45 إيمان لديد

ون ن ن  ت   46 ياسي 
 47 سمية رؤوف

 48 يرسى هيوي
 49 عبد الكريم أبيغ

 50 دنيا عساىلي 
 51 كوثر النقوو

 52 عبت  كركري

اق لهيل  53 إشر
ي 
ن
 54  مزة اسموو

 55 المهدي بوعفية
 56 ضىح أنيس

 57 كوثر هبباوي

 58 مروة منكاد
 59 عبد السمبع الغزاوي

 60 ماجدولبنأكشتيم
ي 
ر
 61 أميمة رزف

ي  62 محسن  ملت 
 63  ليمة اليدراوي

ي 
ر
 64 سلىم شوف

 65 رقية الجاندي
ي 
ن
ف  66 سلىم شر

ي 
ن
ف  67 هجر شر
ي 
ر
 68 نادية رزف

 69 زكرياء المسيودي

ن بن ر اي  70 دمحم أمي 
 71 المهدي مغراوي

 72  زالن بو حابا
 73 مصطفن شبيه
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ف ن أبو الرسر  74 ياسي 

 75 هاجر مخربش

 76 سلىم دنون
 77 سارة عطشان

 78 دمحم أبو عمران
يب  79 نهيلةمتر

 80 بسمة المارصي
 81 فتيحة شكار

 82 زينب  مراوي

 83 الشيماء عوكشة
 84 أيمن أمييي 

 85 دمحم ززوان
ي 
ر
 86 كوثر تاف

 87 شيماء ليبار

 88 بدر مااي 
 89 وفاء أدردور

 90 مريم السحري
 91 بوبكر بريطل

 92 لبين عبادي
 93 أميمة هياو

ي 
ن
ف الكداو  94 أشر

 95 رجاء يمان
ي 
ن
 96 إيمان اليثماو

 97 إلهام أوبيه
 98 بدر الدأن أشيل

ة راجىحي   99 خت 

 100 المهدي د ان
 101 أوسف الغناالي اادرييي 

 102 إبراهيم كرايم
 103 أسية الزهري

 104 دمحم كريم
 105 دمحم  يات

 106 رانيا الجواىلي 

 107 هند بطاىلي 
 108 سيد بلملبح

 109 عبد الر يم بوعيي 
 110 أميمة ررن 

 111 وفاء الزعراط

 112 هاجر أسواري
 113 رانيا أمسون

 114 عز الدأن لبيض
 115 خديجة مرزوق
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 116 زينب هيداكا

 117 أونس فر اة

 118 كوثر زهت  
 119  سام فيح

 120 شيماء بولحية
 121 أوسامة شجبع

 122 سارة لزرق
 123 الهام  دوق

ي 
ن
 124 سفيان الخلمساو

ن بحار  125 أمي 
ى بنييز  126 برسر

ي 
ر
 127 هاجر رزف
ي 
ن
 128 ابراهيم يماو

 129 أسماء قيلش

ي 
 130 هدى لطفن

 131 جبهان بنبببة

 

: تجرى االختبارات الكتابية  سب الجدولة الزمنية أسفله

المكان الساعة المادة التاري    خ 

 00 و13 د ؤىل س 00 و9من س   علو إالتدبري  13/11/2020
د 

  نلإن إامركز
شارع سلنتإل 

آنفا -درب غعف
إابيضاء 

ي  14/11/2020 إتيج  ي إالتدبري إالسبر
 
درإسة إاحاالت ف

ي 
 وإاإلرإايئ

 00 و13 د ؤىل س 00 و9من س 
د 

ي إامحاسبة  15/11/2020
 
درإسة إاحاالت ف

وإاجبايات وإاقانلن 
 00 و13 د ؤىل س 00 و9من س 

د 

 

. ييتتر هذا ااعين بمثابة استدعاء رسىمي للمباراة

 

توقبع وخاتم مدأر المركز 

 

 

: تنببهات هامة

  شحيري  إاحضـلر ؤىل إامركز إامشار ؤايه قبل مل ت ؤإلرإء كل إخلبـار سا ة شحات وإامبر يلعيري   ىل إامبر

 مصحوبيري  دبطاقة إالعريف إالطنية؛

 ؛ ورة تعقيم إايتين باامحعلل إاكحلىلي
 إرتتإء إاكمامة ؤازإمي مع ض 
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  إو مسافة إالبا ت إاملىص دها، وتجنب إالجمعات  نت متخل مركز إالملحان ودإخل إامركز طيعة إحبر

ة ؤإلرإء إالخلبارإت؛  فبر

  شح من مغادرة إاقا ة قبل نهاية إاسا ة إألوىل من إالخلبار، مع تسعيم ورقة أإلوبله ؤىل يمنع إامبر

 إامسؤوايري   ن إاحرإسة وإاللقيع بمحض  تسعيم أورإق إالخلبار؛

 يمنع كعيا إسلعمال إاهاتف إانقال أو أية آاة إسلماع شخصية دإخل قا ة إالملحان؛ 

  يف رقم ي حقه مقلضيات إاظهبري إاشر
 
ي حااة غش بائن تطبق ف

 
شح ضبط ف  بشأن 1.58.060كل مبر

ي إالملحانات وإامباريات إاعملمية؛
 
 زإلر إاختإع ف

 شحيري  وكذإ إسلعارة إألدوإت وإالنقل دإخل إاقا ة؛ ي إامبر
ر
 يمنع منعا كعيا إاكالو مع باف

  ي 3 وتنفيذإ اعمذكرة إالزإرية رقم 91-15يمنع إالتخيري  دإخــل إاقا ــة طبقا اقانــلن رقم
 
 12 إاصادرة ف

  وإاخاصة بمنع إالتخيري  بمؤسسات إالععيم وإالكوين؛1998يناير 

 شح بمغادرة إاقا ة من أإلل غرض ما ، إانظافة، : ال يسمح ألي مبر ؤال دإذن من .... كاالتخيري 

 .إامسؤوايري   ن إاحرإسة، وبمرإفقة أحت إاحرإس
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بية والتكوين   المركز الجهوي لمهن التر
سطات - لجهة الدار البيضاء

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة المتر

جمة  ي التر
ن
يز ف لولوج السنة األوىل من سلك تحضت  مباريات التتر

 2020دورة 
رقم االمتحان  االسم والنسب

ي 
ن

عز الدين ادغوغ 1 

 2 المختار المنصوري
 3 ليىل أزري

 4 مصطفن رعود
 5 عبد العاىلي واكريم

ي 
ي الصددفر

 6 عبد اللغن

 7 أحمد مخلص

 

: تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله

المكان الساعة المادة التاري    خ 
 عنوإن إلمركز د 00 و 14 د ؤىل س  00 و9من س  إللغة إلعربية وإلتعجيم 13/11/2020

-شارع ستندإل درب غلف
آنفا إلبيضاء 

 د 00 و 14 د ؤىل س  00 و9من س  إللغة إلفرنسية وإلتعريب 14/11/2020

 

. دعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي للمباراة

 

توقيع وخاتم مدير المركز 

 

 

: تنبيهات هامة

  ن إلحضـور ؤىل إلمركز إلمشار ؤليه قبل موعد ؤجرإء كل إختبـار ساعة شحي  شحات وإلمتر ن عىل إلمتر يتعي 

ن ببطاقة إلتعريف إلوطنية؛  مصحوبي 

 ؛ ورة تعقيم إليدين بالمحلول إلكحوىلي
 إرتدإء إلكمامة ؤلزإمي مع ضن
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  إم مسافة إلتباعد إلموىص بها، وتجنب إلتجمعات عند مدخل مركز إالمتحان ودإخل إلمركز طيلة إحتر

ة ؤجرإء إالختبارإت؛  فتر

  شح من مغادرة إلقاعة قبل نهاية إلساعة إألوىل من إالختبار، مع تسليم ورقة أجوبته ؤىل يمنع إلمتر

ن عن إلحرإسة وإلتوقيع بمحضن تسليم أورإق إالختبار؛  إلمسؤولي 

 يمنع كليا إستعمال إلهاتف إلنقال أو أية آلة إستماع شخصية دإخل قاعة إالمتحان؛ 

  يف رقم ي حقه مقتضيات إلظهت  إلشر
ن
ي حالة غش بائن تطبق ف

ن
شح ضبط ف  بشأن 1.58.060كل متر

ي إالمتحانات وإلمباريات إلعمومية؛
ن
 زجر إلخدإع ف

 ن وكذإ إستعارة إألدوإت وإلتنقل دإخل إلقاعة؛ شحي  ي إلمتر
ر
 يمنع منعا كليا إلكالم مع باف

  ن دإخــل إلقاعــة طبقا لقانــون رقم ي 3 وتنفيذإ للمذكرة إلوزإرية رقم 91-15يمنع إلتدخي 
ن
 12 إلصادرة ف

ن بمؤسسات إلتعليم وإلتكوين؛1998يناير    وإلخاصة بمنع إلتدخي 

 شح بمغادرة إلقاعة من أجل غرض ما ، إلنظافة، : ال يسمح ألي متر ن ؤال بإذن من .... كالتدخي 

ن عن إلحرإسة، وبمرإفقة أحد إلحرإس  .إلمسؤولي 
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بية والتكوين   المركز الجهوي لمهن التر
 سطات- الدار البيضاءلجهة 

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة المتر
ي الرياضيات 

ن
يز ف لولوج السنة األوىل من سلك تحضت  مباريات التتر

 2020دورة 

 قم االمتحانر االسم والنسب
سليمة كداح  1 

 2 فدوى زينان
 3 إسالم رازقو

 4 فاطمة الزهراء العكرودي

 5 إسماعيل العديلة
ن شكت    6 ياسي 

 7 دمحم أيتإيشو
 8 تواب القوبت

 9 أميمة العبااي 

 10 أسامة اامااي 
 11 سكينة لعبادي

 12 دمحم أبولخلف
 13 امزة أفرياض

 14 مروان خدروف
 15 المهدي كندواي 

 16 دمحم شيهب

 17 دمحم بومغار
 18 فتيحة كعيللي 

 19 فاطمة الزهراء أبوالخواتم
 20 عزيز الحيمر

 21 المهدي زهري

 22 وداد الباب
 23 دمحم بكري

ي  24 عبد المنعم الدشر
ي 
ن
 25 مريم المديوو

 26 سارة لصفر
 27 أيوب سكوم
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 0537724473: الفاكس/ الهاثف– قسم استراثيجيات التكوين –الوحدة املركسية لتكوين ألاطر 

: تجرى االختبارات الكتابية اسب الجدولة الزمنية أسفله

المكان الساعة المادة التاري    خ 
إلتحليل  13/11/2020

وإالحتماالت 
 عنوإن إلمركز د 00 و 13 د ؤىل س  00 و9من س 

شارع ستندإل درب 
آنفا إلبيضاء -غلف  د 00 و 13 د ؤىل س  00 و9من س إلجبر وإلهندسة  14/11/2020

 

. يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي للمباراة

 

توقيع وخاتم مدير المركز 

 

 

: تنبيهات هامة

  ن إلحضـور ؤىل إلمركز إلمشار ؤليه قبل موعد ؤجرإء كل إختبـار ساعة شحي  شحات وإلمبر ن عىل إلمبر يتعي 

ن ببطاقة إلتعريف إلوطنية؛  مصحوبي 

 ؛ ورة تعقيم إليدين بالمحلول إلكحوىلي
 إرتدإء إلكمامة ؤلزإمي مع ضن

  إم مسافة إلتباعد إلموىص بها، وتجنب إلتجمعات عند مدخل مركز إالمتحان ودإخل إلمركز طيلة إحبر

ة ؤجرإء إالختبارإت؛  فبر

  شح من مغادرة إلقاعة قبل نهاية إلساعة إألوىل من إالختبار، مع تسليم ورقة أجوبته ؤىل يمنع إلمبر

ن عن إلحرإسة وإلتوقيع بمحضن تسليم أورإق إالختبار؛  إلمسؤولي 

 يمنع كليا إستعمال إلهاتف إلنقال أو أية آلة إستماع شخصية دإخل قاعة إالمتحان؛ 

  يف رقم ي حقه مقتضيات إلظهب  إلشر
ن
ي حالة غش بائن تطبق ف

ن
شح ضبط ف  بشأن 1.58.060كل مبر

ي إالمتحانات وإلمباريات إلعمومية؛
ن
 زجر إلخدإع ف

 ن وكذإ إستعارة إألدوإت وإلتنقل دإخل إلقاعة؛ شحي  ي إلمبر
ر
 يمنع منعا كليا إلكالم مع باف

  ن دإخــل إلقاعــة طبقا لقانــون رقم ي 3 وتنفيذإ للمذكرة إلوزإرية رقم 91-15يمنع إلتدخي 
ن
 12 إلصادرة ف

ن بمؤسسات إلتعليم وإلتكوين؛1998يناير    وإلخاصة بمنع إلتدخي 

 شح بمغادرة إلقاعة من أجل غرض ما ، إلنظافة، : ال يسمح ألي مبر ن ؤال بإذن من .... كالتدخي 

ن عن إلحرإسة، وبمرإفقة أحد إلحرإس  .إلمسؤولي 
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بية والتكوين   المركز الجهوي لمهن التر
سطات - لجهة الدار البيضاء

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة المتر
ي اللغة الفرنسية 

ن
يز ف لولوج السنة األوىل من سلك تحضت  مباريات التتر

 2020دورة 
رقم االمتحان  االسم والنسب

ي 
شيماء عيش  1 

 2 شيماء كنضمار
 3 المحجوب دينار

ن باهلل  4 ابتسام مقي 
ي   5 محسن البسطممر

 6 عبد العزيز مستعيد

ي  7 يوسف لفغت 
 8 عادل ضيغم

 

: تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله

المكان الساعة المادة التاري    خ 

 عنوإن إلمر ز د 00 و 13 د ؤىل س  00 و9من س   تعلي  كتايب   13/11/2020
-شترع سكندإل درب غعف

آنفت إلبيضتء 

 

. يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي للمباراة

 

توقيع وخاتم مدير المركز 

 

 

: تنبيهات هامة

  ن إلحضـور ؤىل إلمر ز إلمشتر ؤليه قبل موعد ؤجرإء كل إخكبـتر ستعة شحي  شحتت وإلمتر ن عىل إلمتر يكتي 

ن ببطتقة إلكتريف إلوطنية؛  مصحوبي 

 ؛ ورة  تقيم إليدين بتلمحعول إلكحوىل 
 إر دإء إلكمتمة ؤلزإم  مع ضن
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  إم مستفة إلكبتعد إلموىص بهت، و جنب إلكجمتتت عند مدخل مر ز إالمكحتن ودإخل إلمر ز طيعة إحتر

ة ؤجرإء إالخكبترإت؛  فتر

  شح من مغتدرة إلقتعة قبل نهتية إلستعة إألوىل من إالخكبتر، مع  سعيم ورقة أجوبكه ؤىل يمنع إلمتر

ن عن إلحرإسة وإلكوقلع بمحضن  سعيم أورإق إالخكبتر؛  إلمسؤولي 

 يمنع كعيت إسكتمتل إلهت ف إلنقتل أو أية آلة إسكمتع شخصية دإخل قتعة إالمكحتن؛ 

  يف رقم   حقه مقكضيتت إلظهت  إلشر
ن
  حتلة غش بتئن  طبي ف

ن
شح ضبط ف  بشأن 1.58.060كل متر

  إالمكحتنتت وإلمبتريتت إلتمومية؛
ن
 زجر إلخدإع ف

 ن و ذإ إسكتترة إألدوإت وإلكنقل دإخل إلقتعة؛ شحي    إلمتر
ر
 يمنع منتت كعيت إلكالم مع بتف

  ن دإخــل إلقتعــة طبقت لقتنــون رقم   3 و نفيذإ لعمذ رة إلوزإرية رقم 91-15يمنع إلكدخي 
ن
 12 إلصتدرة ف

ن بمؤسستت إلكتعيم وإلككوين؛1998ينتير    وإلختصة بمنع إلكدخي 

 شح بمغتدرة إلقتعة من أجل غرض مت ، إلنظتفة، : ال يسمح ألي متر ن ؤال بإذن من .... كتلكدخي 

ن عن إلحرإسة، وبمرإفقة أحد إلحرإس  .إلمسؤولي 
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بية والتكوين   المركز الجهوي لمهن التر

 سطات- الدار البيضاءلجهة 

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي 

شحات والمتر الئحة المتر
يائية، تخصص ن ي العلوم الفت 

ن
يز ف ياء : لولوج السنة األوىل من سلك تحضت  مباريات التتر ن فت 

 2020دورة 
 

رقم االمتحان  اإلسم و النسب

بوشعيب قاسي  1 

 2 شيماء الخراز

 3  عمان شييي 

 4  عمان سبااي 

 5 أنوار فاضل

ي 
ن
 6 سعد الززواا

 7 زككياء  وىلي 

 8 ففاد  ا بي 

 9   العباسي 

 10 المهدي السعيدي

 11 زشام بوز بات

 12 زككياءدااي 

 13 يرسى قصاد

 14 طارق فالح

 15 يوسف األبيض

 16  بد الجليل زوسي 

 17 أسماء بو رسية

 18 نززة سلووي 

ي 
 19 سهيلة لطيين
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 20 سعيد  اللي 

 21 رشيد أ كار

 22 سعاد  قادر

 23   مدين

 24   لبالىلي 

 25 زينب سمت  

 26 أمينة القرصي

 27 كمال اصباح

 28 زند زرزون

 29 إكرام منار الدين

 30 أنس امجردي

ي 
ن
ن جرموا  31 ياسي 

ن شبيب  32 أمي 

ي   33  الء الدين الدزهر

 34 لمياء اللاسي 

ن الز اير  35 ياسي 

 36  بد الرحيم حداد

ي الرحيلي 
ن
 37  بد اللاا

 38 حسناء صادق

 39  صام أمهاىلي 

 40 سفيان  احو

 41 سكينة ساوي 

 42 ككيم أمزيل

ي   43 مكيم أوخه 

 44 أمينة نشان

ي   45 ككيمة حجوار
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ي 
 46 حسن ليعيييش

 47 خديجة القمري

 48 سعاد نرص الدين

 49 فدوى الشوييي 

 50 سارة الهامل

 51 حنان لزرك

و  52 مكيم كبت 

 53 حمزة حكيلي 

 54 فاطمة الززراء مازيد

 55 أحمد العودي

ي   56 حمزة السندوار

 57 بوشعيب ككيم

 58   مستتي 

 59 أيوب بوكطيب

 60  بد الرحيم جعفر

راوي ن  61   بتن

 62 رضوان رسار

 63  ادل الطبيلة

 64 صديق احليوي

 65 زينب  ليدي

 66 مراد القباب

 67 يوسف أرقام

 68  بد الرحيم إموريك

 69  عمان بن ر اي

ي 
ن
 70 يوسف الصوف

 71 زككياءاشميشة
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 72 جهاد لكويري

 73 ليىل نوري

 74  بد القادر الشباب

 75 ككيمة وا زيزي

ن حسون  76 ياسي 

 77 زدى محسن

 78 رضن دجيل

ي 
ر
 79  بد العزيز الصدوف

 80   درييي 

 81 مصطين حصا

 82  مر بن سعيد

 83 أسماء إبرال

 84  بد الصمد بومهدي

 85 خالد أيتبولمنازل

 86  زالن الرحاىلي 

 87 مروى إشلحان

 88   حبة

 89   أوباحو

ن  ارف  90 ياسي 

ي 
 91 سفيان السبهر

 92 محسن لمييي 

 93 أحمد طازر زماوي

 94 جمال الكرووي 

 95 زدى أرسالن

 96 أمينة ككيلي 

 97 رشيد صياد
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 98    عمري

ي   99 يوسف صحهر

 100 إيمان اجعاق

 101 أسامة أ شت  

ي   102 حمو كررر

ي 
ن
 103 إدريس الععماا

 104 حدو جالل

ن  سبوسي   105   أمي 

 106 توفيق كرميم

 107  بد الكبت  النرصاوي

ي 
ن
 108   الرسحاا

 109 محسن األوراوي

 110  ادل أيت الراجل

 111 إسما يل أيت الراجل

 112 الصديق بوزالل

 113 رشيد زكموز

 114   بوزين

 115  مر مبشور

 116 ضىح   لفاضل

 117 يوسف العزيزي

 118 حمزة اإلدرييي 

 119 موح أسول

 120 ادريس ككيم

ي   121 زشام الرارر

 122 توفيق محراش

ي 
ن

 123   التاا
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: تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله

المكان السا ة المادة التاري    خ 

13/11/2020 

ياء ن   1   الفت 

 إلميكانيكا 

 إلديناميكا إلحرإرية 

 ونيك  إإللكتر

 د 00 و 13 د ؤىل س 00 و9من س 

 عنوإن إلمركز

 
شارع ستندإل درب 

 آنفا إلبيضاء-غلف

14/11/2020 

ياء  ن  2الفت 

 إلكهرومغناطيسية 

  إلموجات 

 إلبرصيات 
 د 00 و13 د ؤىل س 00 و9من س 

 د 00 و13 د ؤىل س 00 و9من س إلكيمياء  15/11/2020

. يعتتر زذا اإل الن  معا ة استد اء رسلي للمباراة

 توقيع وخاتم مدير المركز

 

 

 

: تنبيهات زامة

  ن ن إلحضـور ؤىل إلمركز إلمشار ؤليه قبل موعد ؤجرإء كل إختبـار ساعة مصحوبي  شحي  شحات وإلمتر ن عىل إلمتر يتعي 

 ببطاقة إلتعريف إلوطنية؛

 ؛ ورة تعقيم إليدين بالمحلول إلكحوىلي
 إرتدإء إلكمامة ؤلزإمي مع ضن

  ة ؤجرإء إم مسافة إلتباعد إلموىص بها، وتجنب إلتجمعات عند مدخل مركز إالمتحان ودإخل إلمركز طيلة فتر إحتر

 إالختبارإت؛

  ن عن شح من مغادرة إلقاعة قبل نهاية إلساعة إألوىل من إالختبار، مع تسليم ورقة أجوبته ؤىل إلمسؤولي  يمنع إلمتر

 إلحرإسة وإلتوقيع بمحرصن تسليم أورإق إالختبار؛

 يمنع كليا إستعمال إلهاتف إلنقال أو أية آلة إستماع شخصية دإخل قاعة إالمتحان؛ 

  يف رقم ي حقه مقتضيات إلظهت  إلشر
ن
ي حالة غش بائن تطبق ف

ن
شح ضبط ف ي 1.58.060كل متر

ن
 بشأن زجر إلخدإع ف

 إالمتحانات وإلمباريات إلعمومية؛

 ن وكذإ إستعارة إألدوإت وإلتنقل دإخل إلقاعة؛ شحي  ي إلمتر
ر
 يمنع منعا كليا إلكالم مع باف

  ن دإخــل إلقاعــة طبقا لقانــون رقم ي 3 وتنفيذإ للمذكرة إلوزإرية رقم 91-15يمنع إلتدخي 
ن
 1998 يناير 12 إلصادرة ف

ن بمؤسسات إلتعليم وإلتكوين؛  وإلخاصة بمنع إلتدخي 

 شح بمغادرة إلقاعة من أجل غرض ما ، إلنظافة، : ال يسمح ألي متر ن ن عن إلحرإسة، .... كالتدخي  ؤال بإذن من إلمسؤولي 

 .وبمرإفقة أحد إلحرإس
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بية والتكوين   المركز الجهوي لمهن التر
سطات - لجهة الدار البيضاء

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر الئحة المتر
ي المعلوميات 

ن
يز ف لولوج السنة األوىل من سلك تحضت  مباريات التتر

 2020دورة 
رقم االمتحان  اإلسم والنسب

ن  جليمتاشفي  1 

 2 يوسف السعيدي
ي 
 3 ابتساا القرريش

 4 سامية حراوي
ن أهبول  5 ياسي 

 6 فاطمة الزهراء خلوق

 7 خولة فتتي 
ي 
ر
 8  يمان الحرر

 9 كوثر الحرش
 10 غاده بارك

 11 أسماء الرفيق
 12 عبد الصمد أحداد

 

: تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله

المكان الساعة المادة التاري    خ 

  إلمعلوميات إألساسية 13/11/2020
مجة  وإلبر

 عنوإن إلمركز د 00 و 13 د ؤىل س 00 و9من س 
شارع ستندإل درب 

آنفا إلبيضاء -غلف  إلنظم وإلشبكات  14/11/2020
 إلحاسوبية

 د 00 و 12 د ؤىل س 00 و9من س 

 د 00 و 12 د ؤىل س 00 و9من س  إلرياضيات   15/11/2020

 

. يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي للمباراة

توقيع وخاتم مدير المركز 
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: تنبيهات هامة

  ن إلحضـور ؤىل إلمركز إلمشار ؤليه قبل موعد ؤجرإء كل إختبـار ساعة شحي  شحات وإلمبر ن عىل إلمبر يتعي 

ن ببطاقة إلتعريف إلوطنية؛  مصحوبي 

 ؛ ورة تعقيم إليدين بالمحلول إلكحوىلي
 إرتدإء إلكمامة ؤلزإمي مع ضن

  إم مسافة إلتباعد إلموىص بها، وتجنب إلتجمعات عند مدخل مركز إالمتحان ودإخل إلمركز طيلة إحبر

ة ؤجرإء إالختبارإت؛  فبر

  شح من مغادرة إلقاعة قبل نهاية إلساعة إألوىل من إالختبار، مع تسليم ورقة أجوبته ؤىل يمنع إلمبر

ن عن إلحرإسة وإلتوقيع بمحضن تسليم أورإق إالختبار؛  إلمسؤولي 

 يمنع كليا إستعمال إلهاتف إلنقال أو أية آلة إستماع شخصية دإخل قاعة إالمتحان؛ 

  يف رقم ي حقه مقتضيات إلظهب  إلشر
ن
ي حالة غش بائن تطبق ف

ن
شح ضبط ف  بشأن 1.58.060كل مبر

ي إالمتحانات وإلمباريات إلعمومية؛
ن
 زجر إلخدإع ف

 ن وكذإ إستعارة إألدوإت وإلتنقل دإخل إلقاعة؛ شحي  ي إلمبر
ر
 يمنع منعا كليا إلكالم مع باف

  ن دإخــل إلقاعــة طبقا لقانــون رقم ي 3 وتنفيذإ للمذكرة إلوزإرية رقم 91-15يمنع إلتدخي 
ن
 12 إلصادرة ف

ن بمؤسسات إلتعليم وإلتكوين؛1998يناير    وإلخاصة بمنع إلتدخي 

 شح بمغادرة إلقاعة من أجل غرض ما ، إلنظافة، : ال يسمح ألي مبر ن ؤال بإذن من .... كالتدخي 

ن عن إلحرإسة، وبمرإفقة أحد إلحرإس  .إلمسؤولي 
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 انًزكش انجهىٌ نًهٍ انتزتُح وانتكىٍَ 
 ططاخ- نجهح انذار انثُضاء

 
  انًتزػذاخ وانًتزػذٍُ انًقثىنٍُ الجتُاس االختثاراخ انكتاتُحنىائخ

هُذطح : نىنىج انظُح األونً يٍ طهك تذضُز يثارَاخ انتثزَش فٍ انعهىو انصُاعُح نهًهُذص، تخصص

 كهزتائُح
 2020دورج 

 المركز الرئيس درب غلف .1
 

 قى االيتذاٌر االطى وانُظة

 1 عًز انًىدٌ

 2 عثذ هللا انثخارٌ

 3 ػًُاء أجالَثٍ

 4 عثذ انهطُف أخزاس

 5 فُصم انجزجارٌ

 6 رػُذ تاتا

 7 طذز دًاٌ

 8 كىثز انثزوضٍ

 9 طكُُح نًشورٌ

 10 إًَاٌ قزَغ االدرَظٍ

 11 أػزف َاتغ

 12 َظًُح انذهثٍ

 13 َاطٍُ انظًالنٍ

 14 يزَى يىصذق

 15 إًَاٌ ػىقٍ

 16 وفاء انُاتغح

 17 أدًذ انعزج

 18 خىنح انزواو

 19 أَىب انجفزٌ

 20 هؼاو صىاتٍُ

 21 عثذ انزدًاٌ طاليٍ

 22 عثًاٌ يىكار

 23 أَىب أكهى

 24 َزجض انذوَزٌ

 25 إًَاٌ جعذاٌ

 26 غشالٌ تاتاع

 27 يزَى تىدًاو

 28 انًصطفً انهزيىسٌ
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 29 دمحم أيٍُ ػادٌ

 30 كُشج انظذَزٌ

 31 عثذ انًهًٍُ أوداد

 32 يزَى ادمحمٌ

 33 وصال رَذاٌ

 34 صانخ انذغًٍ

 35 غشالٌ كىركىس

 36 نُهً نغزاتهٍ

 37 سكزَاءاتًُزٌ

 38 أدًذ انخال

 39 عثذ انكزَى يظكاوٌ

 

. َعتثز هذا اإلعالٌ تًثاتح اطتذعاء رطًٍ نهًثاراج

: تجزي االختثاراخ انكتاتُح دظة انجذونح انشيُُح أطفهه

 انًكاٌ انظاعح انًادج انتارَخ
انتذكى اَنً، واإلػاليٍاخ  13/11/2020

 انصُاػٍح
  د 00و 13د إنى ط   00و 9يٍ ط 

شاسع ستُذال دسب 

 د 00و 12د إنى ط   00و 9يٍ ط  اإلنكتشوٍَك 14/11/2020 آَفا انثٍضاء-غهف

اإلنكتشوٍَك انصُاػٍح وتمٍُاخ  15/11/2020

 انكهشتاء 
 د 00و 12د إنى ط   00و 9يٍ ط 

 

  سطاتاإلقليميالفرع  .2
 

رقى االيتذاٌ  األ طى وانُظة

فاطًح انشهزاء  انتجارٌ  1001 

 1002 صثاح طىاهزٌ

 1003 اَىب انؼاهذ

 1004 إطًاعُم تىكطاَح

 1005 رضىاٌ تزكاتٍ

 1006 عادل ػكىر

 1007 يزواٌ نعشَش

 1008 عثذانكثُزانؼُكز

 1009 دمحم انجشونٍ

 1010 طهىي وداٍَ

 1011 صاتز طانثٍ

 1012 خهُم انًُُارٌ

 1013 إًَاٌ   تُجذَح

 1014 اطايح طىَم

 1015 خىاطز يصانٍ

 1016 فزح يظُاٌ

 1017 طًاح انؼعثٍ
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 1018 دمحم تىَاكٍ

 1019 يصطفً اوعذَذو

 1020 هُذ انفضهٍ

 1021 طًُح تؼز

 1022 يزاد نثزاهًٍ

 1023 أطايح انذالج

 1024 دًشج انطاهزٌ

 1025 دًشج اَكظٍ

 1026 تؼزي صىصٍ عهىٌ

 1027 دمحم اويُصىر

 1028 عثذاالنه  انًشوسٌ

 1029 َىطف  ًَُز

 1030 يزَى ػاوٌ

 1031 جًال انخشاٌ

 1032 أيٍُ تىطذُغ

 1033 دمحم  انثُاٍَ

 1034 دمحم انهادٌ  يصاق

 1035 دفُظح  تىقصُة

 1036 وئاو انعىاد

 1037 جًُهح  ػُاٌ

 1038 خذَجح طهم

 1039 عثذ االنه  انزوضٍ

 1040 فاطًح  َذُاوٌ

 1041 طهاو كذُم

 1042 يذظٍ نكؼُزٌ

 1043 خانذ صزَذٌ

 1044 عثذهللا انهاوٌ

 1045 عًز اوتزاهُى

 1046 عًز انذداٍَ

 1047 عثذ انزدًاٌ وردٌ

 1048 دمحم انذز

 1049 اَىب انكىٌ

 1050 دمحم أسكًىط

 1051 يزَى انذغزٌ

 1052 عثذ انصًذ غالو

 1053 جهاد تاتا خىَا

 1054 أَىب خطاتٍ

 1055 كزَى رجف هللا

 1056 صالح  تىَزتى

 
. َعتثز هذا اإلعالٌ تًثاتح اطتذعاء رطًٍ نهًثاراج

: تجزي االختثاراخ انكتاتُح دظة انجذونح انشيُُح أطفهه
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 انًكاٌ انظاعح انًادج انتارَخ
انتذكى اَنً، واإلػاليٍاخ  13/11/2020

 انصُاػٍح
 الفرع االقليمي سطات د 00و 13د إنى ط   00و 9يٍ ط 

 شاسع طه 2دً انفشح 

 د 00و 12د إنى ط   00و 9يٍ ط  اإلنكتشوٍَك 14/11/2020  دسٍٍ سطاخ

اإلنكتشوٍَك انصُاػٍح وتمٍُاخ  15/11/2020

 انكهشتاء 
 د 00و 12د إنى ط   00و 9يٍ ط 

 

 

 تىقُع وخاتى يذَز انًزكش

 

 

: تُثُهاخ هايح

  ٌتؼٍٍ ػهى انًتششذاخ وانًتششذٍٍ انذضـىس إنى انًشكض انًشاس إنٍه لثم يىػذ إجشاء كم اختثـاس

 ساػح يصذىتٍٍ تثطالح انتؼشٌف انىطٍُح؛

 استذاء انكًايح إنضايً يغ ضشوسج تؼمٍى انٍذٌٍ تانًذهىل انكذىنً؛ 

  ادتشاو يسافح انتثاػذ انًىصى تها، وتجُة انتجًؼاخ ػُذ يذخم يشكض االيتذاٌ وداخم انًشكض طٍهح

 فتشج إجشاء االختثاساخ؛

  ًٌُغ انًتششخ يٍ يغادسج انماػح لثم َهاٌح انساػح األونى يٍ االختثاس، يغ تسهٍى وسلح أجىتته إنى

 انًسؤونٍٍ ػٍ انذشاسح وانتىلٍغ تًذضش تسهٍى أوساق االختثاس؛

 ًٌُغ كهٍا استؼًال انهاتف انُمال أو أٌح آنح استًاع شخصٍح داخم لاػح االيتذاٌ؛ 

  تشأٌ  1.58.060كم يتششخ ضثظ فً دانح غش تائٍ تطثك فً دمه يمتضٍاخ انظهٍش انششٌف سلى

 صجش انخذاع فً االيتذاَاخ وانًثاسٌاخ انؼًىيٍح؛

 ًٌُغ يُؼا كهٍا انكالو يغ تالً انًتششذٍٍ وكزا استؼاسج األدواخ وانتُمم داخم انماػح؛ 

  12انصادسج فً  3وتُفٍزا نهًزكشج انىصاسٌح سلى  91-15ًٌُغ انتذخٍٍ داخــم انماػــح طثما نماَــىٌ سلى 

 وانخاصح تًُغ انتذخٍٍ تًؤسساخ انتؼهٍى وانتكىٌٍ؛ 1998ٌُاٌش 

 إال تئرٌ يٍ انًسؤونٍٍ .... كانتذخٍٍ، انُظافح، : ال ٌسًخ ألي يتششخ تًغادسج انماػح يٍ أجم غشض يا

 .ػٍ انذشاسح، وتًشافمح أدذ انذشاط
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 انًزكش انجهىٌ نًهٍ انتزتُح وانتكىٍَ 
 سطاخ- نجهح انذار انثُضاء

 
  انًتزشذاخ وانًتزشذٍُ انًقثىنٍُ الجتُاس االختثاراخ انكتاتُحنىائخ

هُذسح : نىنىج انسُح األونً يٍ سهك تذضُز يثارَاخ انتثزَش فٍ انؼهىو انصُاػُح نهًهُذص، تخصص

 يُكاَُكُح
 2020دورج 
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 رقى االيتذاٌ األ سى وانُسة
 1 َىسف انشخاوٌ

 2 شًُاء يصهخ

 3 غشالٌ فُاٌ

 4 أسًاء تىسذة

 5 هُذ يىنىع

 6 أيٍُ انزاخى

 7 ػثذ انغاٍَ فقُز

 8 ػثذ انكزَى تاودٌ

 9 خانذ أغاض

 10 سكُُح غُاط

 11 إنهاو تسثاص

 12 خىنح تُشرو

 13 سَُة انًُانٍ

 14 ػثذ انؼانٍ نفزَُذٌ

 15 َثُم انفائذ

 16 يذٍُ انذٍَ انؼثادٌ

 17 سكزَاءانًزسٍ

 18 تاسُى ػُسً

 19 طؼاط َاصزج
 

. َؼتثز هذا اإلػالٌ تًثاتح استذػاء رسًٍ نهًثاراج

: تجزي االختثاراخ انكتاتُح دسة انجذونح انشيُُح أسفهه

 انًكاٌ انساػح انًادج انتارَخ
انًٍكاٍَكا انؼايح ويُهجٍح  13/11/2020

 تصًٍى انًُاظى
  د 00و 14د إنى ط   00و 9يٍ ط 

شاسع ستُذال دسب 

يُهجٍح إَجاص وتأهٍم  14/11/2020 آَفا انثٍضاء-غهف

 انًُتىجاخ
 د 00و 13د إنى ط   00و 9يٍ ط 

 د 00 و 11د إنى ط   00و 9يٍ ط  ًَزجح انتذكى فً انًُاظى 15/11/2020
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 رقى االيتذاٌ االسى  وانُسة

َىرانهذي انًغشٍ  2001 

 2002 أدًذ أيٍُ تطاش

 2003 َىسف انخُارٌ

 2004 يزواٌ نؼظُى

 2005 صالح انذٍَ  نىكُهٍ

 2006 نُهً  خذاو

 2007 َاسٍُ انذًُز

 2008 ػثذانصًذ تفزكاٌ

 2009 أًٍَ انؼًُزٌ

 2010 ػثذ انهطُف انذاسٌ

 2011 َاسٍُ ػادل

 2012 دمحم  وافُقٍ

 2013 أيٍُ غشدانٍ

 2014 أسايح انذالج

 2015 نُهً يُصىرٌ

 2016 اَىب انذُثانٍ

 2017 ػصاو سثاػٍ

 2018 دَُا انىاسدَح

 2019 َىسف يخهىف

 2020 دمحم انؼىدٌ

 2021 ػثذ انىدود انذسُاوٌ

 2022 كىثز تىفهجح

 2023 خذَجح خذا

 2024 َثُم انصهذٍ

 2025 صالح انذٍَ  تضاػح

 2026 دمحم رساق

 2027 أيال نذزَشٌ

 2028 أسًاء هاشًٍ

 2029 خانذ انًُتاجٍ

 2030 َىسف َجُخ
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. َؼتثز هذا اإلػالٌ تًثاتح استذػاء رسًٍ نهًثاراج

: تجزي االختثاراخ انكتاتُح دسة انجذونح انشيُُح أسفهه

 انًكاٌ انساػح انًادج انتارَخ
انًٍكاٍَكا انؼايح ويُهجٍح  13/11/2020

 تصًٍى انًُاظى
 الفرع االقليمي سطات د 00و 14د إنى ط   00و 9يٍ ط 

 شاسع طه 2دً انفشح 

يُهجٍح إَجاص وتأهٍم  14/11/2020 دسٍٍ سطاخ

 انًُتىجاخ
 د 00و 13د إنى ط   00و 9يٍ ط 

 د 00 و 11د إنى ط   00و 9يٍ ط  ًَزجح انتذكى فً انًُاظى 15/11/2020

 

 

 تىقُغ وخاتى يذَز انًزكش

 

 

: تُثُهاخ هايح

  ٌتؼٍٍ ػهى انًتششذاخ وانًتششذٍٍ انذضـىس إنى انًشكض انًشاس إنٍه لثم يىػذ إجشاء كم اختثـاس

 ساػح يصذىتٍٍ تثطالح انتؼشٌف انىطٍُح؛

 استذاء انكًايح إنضايً يغ ضشوسج تؼمٍى انٍذٌٍ تانًذهىل انكذىنً؛ 

  ادتشاو يسافح انتثاػذ انًىصى تها، وتجُة انتجًؼاخ ػُذ يذخم يشكض االيتذاٌ وداخم انًشكض طٍهح

 فتشج إجشاء االختثاساخ؛

  ًٌُغ انًتششخ يٍ يغادسج انماػح لثم َهاٌح انساػح األونى يٍ االختثاس، يغ تسهٍى وسلح أجىتته إنى

 انًسؤونٍٍ ػٍ انذشاسح وانتىلٍغ تًذضش تسهٍى أوساق االختثاس؛

 ًٌُغ كهٍا استؼًال انهاتف انُمال أو أٌح آنح استًاع شخصٍح داخم لاػح االيتذاٌ؛ 

  تشأٌ  1.58.060كم يتششخ ضثظ فً دانح غش تائٍ تطثك فً دمه يمتضٍاخ انظهٍش انششٌف سلى

 صجش انخذاع فً االيتذاَاخ وانًثاسٌاخ انؼًىيٍح؛

 ًٌُغ يُؼا كهٍا انكالو يغ تالً انًتششذٍٍ وكزا استؼاسج األدواخ وانتُمم داخم انماػح؛ 

  12انصادسج فً  3وتُفٍزا نهًزكشج انىصاسٌح سلى  91-15ًٌُغ انتذخٍٍ داخــم انماػــح طثما نماَــىٌ سلى 

 وانخاصح تًُغ انتذخٍٍ تًؤسساخ انتؼهٍى وانتكىٌٍ؛ 1998ٌُاٌش 

 إال تئرٌ يٍ انًسؤونٍٍ .... كانتذخٍٍ، انُظافح، : ال ٌسًخ ألي يتششخ تًغادسج انماػح يٍ أجم غشض يا

 .ػٍ انذشاسح، وتًشافمح أدذ انذشاط

 

 


