
 
وزارة التربية الوطنية والتكوين املهنيوالتعليم العالي والبحث العلمي  

 0537724473: الفاكس/ الهاثف– قسم استراثيجيات التكوين –الوحدة املركسية لتكوين ألاطر 

 

املرنز اجلهوي ملهن اًرتبَة واًخىوٍن  

اسفي -جلهة مراوش

 

الحئة املرتحشات واملرتحشني امللبوًني الجذَاز الادذبارات اًىذابَة 

ز يف اًرايضَات  ًوًوج اًس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت اًخرٍب

 2020دورة 

 الامس واًنسب  رمف الامذحان

 ًوسف حنون 1146

 ػالء ادلٍن بنساػد 1147

 غبد الاهل ػادل 1148

 دوةل ابو هؼجة 1149

 غبد اًرحمي زافرار 1150

 غبد اًعمد ارصحن 1151

 رفِق بوًفدن 1152

 نزنة بن نريان 1153

 غبري بنحايج 1154

 غبد اًنيب جالب 1155

 حس ناء اًت اًض َخ 1156

 امِنة حارودي 1157

 هبال همدي 1158

 غبد املغَر املنَاين 1159

 املهدي بنحايج 1160

 زهري احلادق 1161

 ايسري اوفلري 1162

 ايسني فضةل 1163

 سؼَد بلحسن 1164
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 0537724473: الفاكس/ الهاثف– قسم استراثيجيات التكوين –الوحدة املركسية لتكوين ألاطر 

 ًووس مشالل 1165

 غبد احلىمي اكًدي 1166

 غبد اًوهاب ظابري 1167

 حسن دعَط 1168

 معر اًفهمي 1169

 محمد امني بن كدي 1170

 احلبُب سىِة 1171

 محمد ايسني اًردِط 1172

 مرمي اجرش 1173

 مععفى اابدواي 1174

 محمد مُضني 1175

 احلسني محدوش 1176

 نٌلل بوحا 1177

1178 
 ذادل مادي

1179 
 ذدجية اًىرمايت

1180 
 زهري مرهول

  

: جترى الادذبارات اًىذابَة حسب اجلدوةل اًزمنَة أأسفهل

املاكن اًساػة املادة اًخارخي 

ىل س  00 و9من س اًخحلَي والاحامتالت  13/11/2020 امللر اًرئُس ابن رصد  د 00 و 13 د ا 

  ( اثهوًة حسنونكرب)

صارع املزدًفة 

ىل س  00 و9من س اجلرب واًهندسة  14/11/2020  د 00 و 13 د ا 

ػالن مبثابة اس خدػاء رمسي ٌلمباراة . ًؼخرب هذا اال 

 ثوكِع وذامت مدٍر املرنز                                                      
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 0537724473: الفاكس/ الهاثف– قسم استراثيجيات التكوين –الوحدة املركسية لتكوين ألاطر 

 

 

 

: ثنبهيات هامة

 ف اًوظنَة؛ جراء لك ادذبـار ساػة معحوبني ببعاكة اًخؼًر ًَه كبي موػد ا  ىل املرنز املضار ا   ًخؼني ػىل املرتحشات واملرتحشني احلضـور ا 

 ًزايم مع رضورة ثؼلمي اًَدٍن ابحمللول اًىحويل؛  ارثداء اًىٌلمة ا 

  جراء الادذبارات؛املويص احرتام مسافة اًخباػد  هبا، وجتنب اًخجمؼات غند مدذي مرنز الامذحان وداذي املرنز ظَةل فرتة ا 

  ىل املسؤوًني غن احلراسة واًخوكِع مبحرض مينع املرتحش من مغادرة اًلاػة كبي هناًة اًساػة الأوىل من الادذبار، مع جسلمي وركة أأجوبخه ا 

 جسلمي أأوراق الادذبار؛

 مينع لكَا اس خؼٌلل اًهاثف اًنلال أأو أأًة أ ةل اس امتع خشعَة داذي كاػة الامذحان؛ 

  بضأأن زجر اخلداع يف الامذحاانت واملبارايت 1.58.060لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن ثعبق يف حله ملذضَات اًظهري اًرشًف رمق 

 اًؼمومِة؛

 ملرتحشني ونذا اس خؼارة الأدوات واًخنلي داذي اًلاػة؛ مينع منؼا لكَا اًالكم مع ابكِا 

  ة رمق 91-15مينع اًخدذني دادــي اًلاغــة ظبلا ًلاهــون رمق  واخلاظة مبنع اًخدذني 1998 ًناٍر 12 اًعادرة يف 3 وثنفِذا ٌلمذهرة اًوزاًر

 مبؤسسات اًخؼلمي واًخىوٍن؛

 ذن من املسؤوًني غن احلراسة، ومبرافلة أأحد احلراس.... اكًخدذني، اًنظافة، : ال ٌسمح لأي مرتحش مبغادرة اًلاػة من أأجي غرض ما ال اب   .ا 
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املرنز اجلهوي ملهن اًرتبَة واًخىوٍن  

اسفي - جلهة مراوش 

 

الحئة املرتحشات واملرتحشني امللبوًني الجذَاز الادذبارات اًىذابَة 

ز يف ػلوم الاكذعاد واًخدبري، ختعط اكذعاد  ًوًوج اًس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت اًخرٍب

 2020دورة 

 الامس واًنسب  رمف الامذحان

 محمد هبِي احلنضويل 1215

 محمد اًرحياين 1216

ت 1217  محمد حًز

 غبد اًعادق اًراوي 1218

 ًوسف اًرسغَين 1219

 غبد هللا احلنفي 1220

 اسٌلء اًؼلوي 1221

 هدى غنام 1222

 دوةل دجا 1223

 فدوى اًفادي 1224

 هماب اهوًُس 1225

 محمد اوجَج 1226

د ًهبَي 1227  فًر

 أأًوب اًت اخلَاط 1228

 سارة هووش 1229



 
وزارة التربية الوطنية والتكوين املهنيوالتعليم العالي والبحث العلمي  

 0537724473: الفاكس/ الهاثف– قسم استراثيجيات التكوين –الوحدة املركسية لتكوين ألاطر 

ف 1230  غبد اًرحٌلن ظًر

 ورسٍن اًخاج 1231

 مرمي سلميي 1232

 

 :جترى الادذبارات اًىذابَة حسب اجلدوةل اًزمنَة أأسفهل

املاكن اًساػة املادة اًخارخي 

ىل س 00 و9من س  ػمل الاكذعاد 13/11/2020 ملحلة وادي اذلهب   د 00 و 13 د ا 

 (اػدادًة وادي اذلهب سابلا )

 اًفايس ل صارع ػال
ىل س 00 و9من س  كاهون الاكذعاد 14/11/2020  د 00 و 13 د ا 

ىل س 00 و9من س دراسة حرهَبِة جملموػة واثئق  2020/11/15  د 00 و 13 د ا 

ػالن مبثابة اس خدػاء رمسي ٌلمباراة . ًؼخرب هذا اال 

ثوكِع وذامت مدٍر املرنز                                                                     

 

: ثنبهيات هامة

 ف اًوظنَة؛ جراء لك ادذبـار ساػة معحوبني ببعاكة اًخؼًر ًَه كبي موػد ا  ىل املرنز املضار ا   ًخؼني ػىل املرتحشات واملرتحشني احلضـور ا 

 ًزايم مع رضورة ثؼلمي اًَدٍن ابحمللول اًىحويل؛  ارثداء اًىٌلمة ا 

  جراء الادذبارات؛املويص احرتام مسافة اًخباػد  هبا، وجتنب اًخجمؼات غند مدذي مرنز الامذحان وداذي املرنز ظَةل فرتة ا 

  ىل املسؤوًني غن احلراسة واًخوكِع مبحرض مينع املرتحش من مغادرة اًلاػة كبي هناًة اًساػة الأوىل من الادذبار، مع جسلمي وركة أأجوبخه ا 

 جسلمي أأوراق الادذبار؛

 مينع لكَا اس خؼٌلل اًهاثف اًنلال أأو أأًة أ ةل اس امتع خشعَة داذي كاػة الامذحان؛ 

  بضأأن زجر اخلداع يف الامذحاانت واملبارايت 1.58.060لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن ثعبق يف حله ملذضَات اًظهري اًرشًف رمق 

 اًؼمومِة؛

 ملرتحشني ونذا اس خؼارة الأدوات واًخنلي داذي اًلاػة؛ مينع منؼا لكَا اًالكم مع ابكِا 

  ة رمق 91-15مينع اًخدذني دادــي اًلاغــة ظبلا ًلاهــون رمق  واخلاظة مبنع اًخدذني 1998 ًناٍر 12 اًعادرة يف 3 وثنفِذا ٌلمذهرة اًوزاًر

 مبؤسسات اًخؼلمي واًخىوٍن؛

 ذن من املسؤوًني غن احلراسة، ومبرافلة أأحد احلراس.... اكًخدذني، اًنظافة، : ال ٌسمح لأي مرتحش مبغادرة اًلاػة من أأجي غرض ما ال اب   .ا 
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املرنز اجلهوي ملهن اًرتبَة واًخىوٍن  

اسفي - جلهة مراوش 

 

الحئة املرتحشات واملرتحشني امللبوًني الجذَاز الادذبارات اًىذابَة 

ز يف اًرتمجة  ًوًوج اًس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت اًخرٍب

 2020دورة 

 الامس واًنسب  رمف الامذحان

ن ادلٍن اًت جؼاد 1268  ٍز

 محمد اًباسط 1269

 ايسني اًزديك 1270

 هضام املدين 1271

 رص َد اسىس َوي 1272

 مععفى اوابري 1273

ز مذولك 1274  غٍز

 سارة ملهَوي 1275

 ذدجية اًنارصي 1276

 اوس اغعال 1277

 غبد اًغفار املوفق 1278

 امحد ااب غبَدة 1279

 فِعي غَدر 1280

م 1281  محمد اًرًب



 
وزارة التربية الوطنية والتكوين املهنيوالتعليم العالي والبحث العلمي  

 0537724473: الفاكس/ الهاثف– قسم استراثيجيات التكوين –الوحدة املركسية لتكوين ألاطر 

 محمد رفِق 1282

 ذادل دواي انرص 1283

 ذدجية اًوضَفي 1284

 محمد اًؼضوب 1285

 غبد اًواحد بوغزاوي 1286

 غبد املعلب براٌش 1287

 

: جترى الادذبارات اًىذابَة حسب اجلدوةل اًزمنَة أأسفهل

املاكن اًساػة املادة اًخارخي 

ىل س  00 و9من س  اٌلغة اًؼربَة واًخؼجمي 13/11/2020 امللر اًرئُس ابن رصد  د 00 و 14 د ا 

  ( اثهوًة حسنونكرب )

صارع املزدًفة 
ب 14/11/2020 ىل س  00 و9من س  اٌلغة اًفروس َة واًخؼًر  د 00 و 14 د ا 

 

ػالن مبثابة اس خدػاء رمسي ٌلمباراة . ًؼخرب هذا اال 

ثوكِع وذامت مدٍر املرنز                                       
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: ثنبهيات هامة

 ف اًوظنَة؛ جراء لك ادذبـار ساػة معحوبني ببعاكة اًخؼًر ًَه كبي موػد ا  ىل املرنز املضار ا   ًخؼني ػىل املرتحشات واملرتحشني احلضـور ا 

 ًزايم مع رضورة ثؼلمي اًَدٍن ابحمللول اًىحويل؛  ارثداء اًىٌلمة ا 

  جراء الادذبارات؛املويص احرتام مسافة اًخباػد  هبا، وجتنب اًخجمؼات غند مدذي مرنز الامذحان وداذي املرنز ظَةل فرتة ا 

  ىل املسؤوًني غن احلراسة واًخوكِع مبحرض مينع املرتحش من مغادرة اًلاػة كبي هناًة اًساػة الأوىل من الادذبار، مع جسلمي وركة أأجوبخه ا 

 جسلمي أأوراق الادذبار؛

 مينع لكَا اس خؼٌلل اًهاثف اًنلال أأو أأًة أ ةل اس امتع خشعَة داذي كاػة الامذحان؛ 

  بضأأن زجر اخلداع يف الامذحاانت واملبارايت 1.58.060لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن ثعبق يف حله ملذضَات اًظهري اًرشًف رمق 

 اًؼمومِة؛

 ملرتحشني ونذا اس خؼارة الأدوات واًخنلي داذي اًلاػة؛ مينع منؼا لكَا اًالكم مع ابكِا 

  ة رمق 91-15مينع اًخدذني دادــي اًلاغــة ظبلا ًلاهــون رمق  واخلاظة مبنع اًخدذني 1998 ًناٍر 12 اًعادرة يف 3 وثنفِذا ٌلمذهرة اًوزاًر

 مبؤسسات اًخؼلمي واًخىوٍن؛

 ذن من املسؤوًني غن احلراسة، ومبرافلة أأحد احلراس.... اكًخدذني، اًنظافة، : ال ٌسمح لأي مرتحش مبغادرة اًلاػة من أأجي غرض ما ال اب   .ا 
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املرنز اجلهوي ملهن اًرتبَة واًخىوٍن  

اسفي - جلهة مراوش
 

الحئة املرتحشات واملرتحشني امللبوًني الجذَاز الادذبارات اًىذابَة 

ز يف اٌلغة اًفروس َة  ًوًوج اًس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت اًخرٍب

 2020دورة 

 الامس واًنسب  رمف الامذحان

 س ناء منجد 1070

 ملَاء منجد 1071

 ًالحس ناء بللدًو 1072

 مشَاء مؼزيي 1073

 هدى بوهمدي 1074

 ػدانن اهلمط 1075

 هرمية غبادة 1076

د مشي 1077  فًر

 ًَىل اًنارصي 1078

 محمد صؼبان 1079

 ايسني اًؼبدالوي 1080

 غبد اًغين اًعادق 1081

 مععفى اًبوحسُين 1082

 اًسؼدًة جلًَل 1083

براهمي أأكبًل 1084  ا 

 هضام منغرن 1085

 دمر ظبور 1086
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 حس ناء ابًراٌس 1087

 غبد اًعادق بن ػارش 1088

  معر اًت محو 1089

  جهيان اًنرَةل 1090

 رص َد اسىس َوي 1091

 مععفى أأوابري 1092

ز مذولك 1093  غٍز

 هند بالًَت 1094

 ذدجية  اًنارصي  1095

 ػابدٍن اًؼَاش 1096

 اممية اًض بة 1097

 ظوراي فائق 1098

 مرمي ًعَف 1099

 سارة هؼاهؼي 1100

 سامِة ًغٌلري 1101

م 1102  اس َة اًت ابًر

 رشًف الاهروح 1103

 رص َدة اًبداوي 1104

ز وماهبا 1105  غبد اًؼٍز

 غبد اجلبار ثغرمت 1106

 ايسني ظبري 1107

 ايسني ظاهوري 1108

 نٌلل اًلامسي 1109
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 اميان ودًدي 1110

 

 

: جترى الادذبارات اًىذابَة حسب اجلدوةل اًزمنَة أأسفهل

املاكن اًساػة املادة اًخارخي 

ىل س  00 و9من س  ثؼلَق نخايب 13/11/2020 ملحلة وادي اذلهب  د 00 و 13 د ا 

 (اػدادًة وادي اذلهب سابلا ) 

صارع ػالل اًفايس 

 

ػالن مبثابة اس خدػاء رمسي ٌلمباراة . ًؼخرب هذا اال 

ثوكِع وذامت مدٍر املرنز                                

 

: ثنبهيات هامة

 ف اًوظنَة؛ جراء لك ادذبـار ساػة معحوبني ببعاكة اًخؼًر ًَه كبي موػد ا  ىل املرنز املضار ا   ًخؼني ػىل املرتحشات واملرتحشني احلضـور ا 

 ًزايم مع رضورة ثؼلمي اًَدٍن ابحمللول اًىحويل؛  ارثداء اًىٌلمة ا 

  جراء الادذبارات؛املويص احرتام مسافة اًخباػد  هبا، وجتنب اًخجمؼات غند مدذي مرنز الامذحان وداذي املرنز ظَةل فرتة ا 

  ىل املسؤوًني غن احلراسة واًخوكِع مبحرض مينع املرتحش من مغادرة اًلاػة كبي هناًة اًساػة الأوىل من الادذبار، مع جسلمي وركة أأجوبخه ا 

 جسلمي أأوراق الادذبار؛

 مينع لكَا اس خؼٌلل اًهاثف اًنلال أأو أأًة أ ةل اس امتع خشعَة داذي كاػة الامذحان؛ 

  بضأأن زجر اخلداع يف الامذحاانت واملبارايت 1.58.060لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن ثعبق يف حله ملذضَات اًظهري اًرشًف رمق 

 اًؼمومِة؛

 ملرتحشني ونذا اس خؼارة الأدوات واًخنلي داذي اًلاػة؛ مينع منؼا لكَا اًالكم مع ابكِا 

  ة رمق 91-15مينع اًخدذني دادــي اًلاغــة ظبلا ًلاهــون رمق  واخلاظة مبنع اًخدذني 1998 ًناٍر 12 اًعادرة يف 3 وثنفِذا ٌلمذهرة اًوزاًر

 مبؤسسات اًخؼلمي واًخىوٍن؛

 ذن من املسؤوًني غن احلراسة، ومبرافلة أأحد احلراس.... اكًخدذني، اًنظافة، : ال ٌسمح لأي مرتحش مبغادرة اًلاػة من أأجي غرض ما ال اب   .ا 
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املرنز اجلهوي ملهن اًرتبَة واًخىوٍن  

اسفي -جلهة مراوش 

 

الحئة املرتحشات واملرتحشني امللبوًني الجذَاز الادذبارات اًىذابَة 

ز يف املؼلومِات  ًوًوج اًس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت اًخرٍب

 2020دورة 

 الامس واًنسب  رمق الامذحان

 وًَد ضَف 1233

 اندًة اًىرضا 1234

 فاظمة اًزهراء زاهري 1235

 هضام بوحذَت 1236

 موهَة الاهبي 1237

 هبَجة بوملؼاط 1238

 غبد اًودود بزية 1239

 ذدجية اًرايض 1240

 فاظمة اًزهراء اًؼلوي 1241

 وفاء اًهلَي 1242

 هجاد اًؼرفان 1243

 فهد اًهاليل 1244

 محمد أأبو هري 1245

ز مىرمي 1246  غبد اًؼٍز

 أأمين اًزغمي 1247

 محمد جوراين 1248
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سٌلغَي املرزويق 1249  ا 

 اًهامش بُسلسال 1250

 ًووس اًلناري 1251

 ذدجية أأهريش 1252

 املهدي املاكوي 1253

 زوهري احلادق 1254

 أأرشف مران 1255

 حلمية محويش 1256

 امني بلؼرج 1257

 محمد رثَد 1258

 اممية ذلَي 1259

 سىِنة حلض َواش 1260

 أأًوب بوػًل 1261

ىت 1262  ايسني اتحٍر

 سؼَد اومرظو 1263

 هور ادلٍن اًت غبد هللا 1264

 غبد اًرحٌلن اد سؼَد 1265

 مرمي رػدة 1266

براهمي أأاب 1267  ا 

 

: جترى الادذبارات اًىذابَة حسب اجلدوةل اًزمنَة أأسفهل

املاكن اًساػة املادة اًخارخي 

ىل س 00 و9من س   واًربجمة املؼلومِات الأساس َة 13/11/2020 ملحلة وادي اذلهب   د 00 و 13 د ا 

 (اػدادًة وادي اذلهب سابلا )

  اًفايسل صارع ػال

ىل س 00 و9من س  اًنظم واًض باكت احلاسوبَة 14/11/2020  د 00 و 12 د ا 

ىل س 00 و9من س اًرايضَات   15/11/2020  د 00 و 12 د ا 
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ػالن مبثابة اس خدػاء رمسي ٌلمباراة . ًؼخرب هذا اال 

ثوكِع وذامت مدٍر املرنز                            

 

 

 

: ثنبهيات هامة

 ف اًوظنَة؛ جراء لك ادذبـار ساػة معحوبني ببعاكة اًخؼًر ًَه كبي موػد ا  ىل املرنز املضار ا   ًخؼني ػىل املرتحشات واملرتحشني احلضـور ا 

 ًزايم مع رضورة ثؼلمي اًَدٍن ابحمللول اًىحويل؛  ارثداء اًىٌلمة ا 

  جراء الادذبارات؛املويص احرتام مسافة اًخباػد  هبا، وجتنب اًخجمؼات غند مدذي مرنز الامذحان وداذي املرنز ظَةل فرتة ا 

  ىل املسؤوًني غن احلراسة واًخوكِع مبحرض مينع املرتحش من مغادرة اًلاػة كبي هناًة اًساػة الأوىل من الادذبار، مع جسلمي وركة أأجوبخه ا 

 جسلمي أأوراق الادذبار؛

 مينع لكَا اس خؼٌلل اًهاثف اًنلال أأو أأًة أ ةل اس امتع خشعَة داذي كاػة الامذحان؛ 

  بضأأن زجر اخلداع يف الامذحاانت واملبارايت 1.58.060لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن ثعبق يف حله ملذضَات اًظهري اًرشًف رمق 

 اًؼمومِة؛

 ملرتحشني ونذا اس خؼارة الأدوات واًخنلي داذي اًلاػة؛ مينع منؼا لكَا اًالكم مع ابكِا 

  ة رمق 91-15مينع اًخدذني دادــي اًلاغــة ظبلا ًلاهــون رمق  واخلاظة مبنع اًخدذني 1998 ًناٍر 12 اًعادرة يف 3 وثنفِذا ٌلمذهرة اًوزاًر

 مبؤسسات اًخؼلمي واًخىوٍن؛

 ذن من املسؤوًني غن احلراسة، ومبرافلة أأحد احلراس.... اكًخدذني، اًنظافة، : ال ٌسمح لأي مرتحش مبغادرة اًلاػة من أأجي غرض ما ال اب   .ا 
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املرنز اجلهوي ملهن اًرتبَة واًخىوٍن  

اسفي - جلهة مراوش 

 

الحئة املرتحشات واملرتحشني امللبوًني الجذَاز الادذبارات اًىذابَة 

ز يف ػلوم الاكذعاد واًخدبري، ختعط ثدبري  ًوًوج اًس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت اًخرٍب

 2020دورة 

 

 الامس واًنسب  رمف الامذحان

1111 
 ارشاق اًرازيق

1112 
 ماجدة رزٍن

1113 
 اًَاس اًرشيق

1114 
 فاظمة اًزهراء ًؼَون

1115 
 اًوب سهًل

1116 
 سلوى صهاب

1117 
 حلمية اًفايس

1118 
 سلمى بورهَم

1119 
  هجاد انغوم 

1120 
 فاظمة اًزهراء بلؼبادي 
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1121 
 أأسٌلء املرجتي

1122 
 ًووس املودن

1123 
 جناة أأزرٍمك

1124 
 ًَىل زوال

1125 
يك ٍز  ملَاء ا 

1126 
  محمد صىِح

1127 
يس حس ين    فاظمة اًزهراءالادٌر

1128 
  هوثر فاظي 

1129 
 ذدجية صاكر

1130 
 وءام غلى 

1131 
 هورة اًؼود

1132 
 ماجدوًني فرزدق

1133 
 دوةل ذدلون

1134 
 فاظمة اًزهراء حنىري

1135 
 سلمى رشاك

1136 
 ابدسام ابرغو

1137 
 دوةل اًعرزي

1138 
 سفِان اًاكرظة
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1139 
 ص اميء اًسؼالوي

1140 
 سلوى املزويك

1141 
 فاظمة اًزهراء امكمي

1142 
 هوثر ندروز

1143 
 محمد اجلهري زيك

1144 
 محمد اًؼلوي

1145 
 س ناء سهول

 

 :جترى الادذبارات اًىذابَة حسب اجلدوةل اًزمنَة أأسفهل

املاكن اًساػة املادة اًخارخي 

ىل س 00 و9من س  ػلوم اًخدبري 13/11/2020 ملحلة وادي اذلهب   د 00 و13 د ا 

 (اػدادًة وادي اذلهب سابلا )

  اًفايسل صارع ػال
جرايئ 14/11/2020 ىل س 00 و9من س  دراسة احلاالت يف اًخدبري الاسرتاثَجي واال   د 00 و13 د ا 

ىل س 00 و9من س دراسة احلاالت يف احملاس بة واجلباايت واًلاهون  15/11/2020  د 00 و13 د ا 

ػالن مبثابة اس خدػاء رمسي ٌلمباراة . ًؼخرب هذا اال 

ثوكِع وذامت مدٍر املرنز                                 

 

: ثنبهيات هامة

 ف اًوظنَة؛ جراء لك ادذبـار ساػة معحوبني ببعاكة اًخؼًر ًَه كبي موػد ا  ىل املرنز املضار ا   ًخؼني ػىل املرتحشات واملرتحشني احلضـور ا 

 ًزايم مع رضورة ثؼلمي اًَدٍن ابحمللول اًىحويل؛  ارثداء اًىٌلمة ا 

  جراء الادذبارات؛املويص احرتام مسافة اًخباػد  هبا، وجتنب اًخجمؼات غند مدذي مرنز الامذحان وداذي املرنز ظَةل فرتة ا 

  ىل املسؤوًني غن احلراسة واًخوكِع مبحرض مينع املرتحش من مغادرة اًلاػة كبي هناًة اًساػة الأوىل من الادذبار، مع جسلمي وركة أأجوبخه ا 

 جسلمي أأوراق الادذبار؛
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 مينع لكَا اس خؼٌلل اًهاثف اًنلال أأو أأًة أ ةل اس امتع خشعَة داذي كاػة الامذحان؛ 

  بضأأن زجر اخلداع يف الامذحاانت واملبارايت 1.58.060لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن ثعبق يف حله ملذضَات اًظهري اًرشًف رمق 

 اًؼمومِة؛

 ملرتحشني ونذا اس خؼارة الأدوات واًخنلي داذي اًلاػة؛ مينع منؼا لكَا اًالكم مع ابكِا 

  ة رمق 91-15مينع اًخدذني دادــي اًلاغــة ظبلا ًلاهــون رمق  واخلاظة مبنع اًخدذني 1998 ًناٍر 12 اًعادرة يف 3 وثنفِذا ٌلمذهرة اًوزاًر

 مبؤسسات اًخؼلمي واًخىوٍن؛

 ذن من املسؤوًني غن احلراسة، ومبرافلة أأحد احلراس.... اكًخدذني، اًنظافة، : ال ٌسمح لأي مرتحش مبغادرة اًلاػة من أأجي غرض ما ال اب   .ا 

 

 

املرنز اجلهوي ملهن اًرتبَة واًخىوٍن  

اسفي - جلهة مراوش 

 

الحئة املرتحشات واملرتحشني امللبوًني الجذَاز الادذبارات اًىذابَة 

ز يف اًؼلوم اًفزيايئَة، ختعط فزيايء : ًوًوج اًس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت اًخرٍب

 2020دورة 

 الامس واًنسب  رمف الامذحان

 حسن سؼداين 1001

 غبد اًرحمي باكك 1002

 سىِنة اًرسيت 1003

 غبد اًغاين اًرحميي 1004

 اميان اًناظر 1005

 فاظمة معَع 1006

 دوةل هسىوس 1007

 سىِنة زازويل 1008

 محمد انرصي 1009

 ػادل اخلو 1010

 مرمي زهُين 1011

 غزالن برص 1012

 ًوسف اًىرميي 1013

 زهري بوزهراوي 1014

 غبد امحلَد راييض 1015

 سؼَد اوضاش 1016
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 محمود صاكري 1017

د 1018  احملبوب اًزًي

 فاظمة اًزهراء مخيس 1019

 حسن وحزي 1020

 محو اًت احساٍن 1021

 حيىي بلؼدل 1022

 اسٌلء اًنباك 1023

 محزة جؼباري 1024

 محمد اًىنَىيس 1025

 غبد اًهادي بن غامثن 1026

 غعام بلحاج 1027

 س ناء اًراحًل 1028

 غبد احلىمي املزضاوي 1029

 دوةل اًت احلاج 1030

 مرمي واحٌلن 1031

 دهَا اًرشجي 1032

برامي 1033  هرمية اًت ا 

 احلسن اًت احلاج 1034

 غبد اًفذاح جمَب 1035

براهمي ػدو 1036  ا 

 محمد اًت جؼا 1037

 ػًل بنسؼَد 1038

 سؼد اًليب 1039

 غبد اًرحمي حداد 1040

 ػًل اجباو 1041

 ذدجية بنسٌلغَي 1042

 ذادل ملويك 1043

 مععفى أأبو غبد هللا 1044

 محزة امذلي 1045

 امال وافني 1046
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 غَاد مواب 1047

 ػادل جماهد 1048

 غبد اًواحد اًبخول 1049

 مسرية ابًد 1050

 مراد هرمي 1051

 غبد اجملَد املهراوي 1052

 سهَي اًلدماري 1053

 ػائضة كديح 1054

 امحمد اًؼمراوي 1055

 احلسني اًوردي 1056

 مسرية ػاص َق 1057

 غبد الاهل غبَد 1058

س بومحَدي 1059  ادٌر

 ًوسف املس خوي 1060

 ايسني ًبدًؼي 1061

 غبد اًوهاب اًبوداين 1062

 ًووس ابمحو 1063

 ايسني جناح 1064

 فاظمة اًرايم  1065

 هور ادلٍن امحد اموىس 1066

 فاظمة محداوي 1067

براهمي 1068  ذدجية اًت ا 

 غبد هللا بلمودن 1069

 

: جترى الادذبارات اًىذابَة حسب اجلدوةل اًزمنَة أأسفهل

املاكن اًساػة املادة اًخارخي 

13/11/2020 

  1   اًفزيايء

 املَاكهَاك 

 ة  ادلًنامِاك احلراًر

 اال ًىرتوهَم 

ىل س 00 و9من س   د 00 و 13 د ا 

 

 

 

امللر اًرئُس ابن رصد 
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14/11/2020 

 2اًفزيايء 

 اًىهرومغناظُس َة 

  املوجات 

 اًبرصايت 

ىل س 00 و9من س   د 00 و13 د ا 

  ( اثهوًة حسنونكرب)

 صارع املزدًفة

ىل س 00 و9من س اًىميَاء  15/11/2020  د 00 و13 د ا 

ػالن مبثابة اس خدػاء رمسي ٌلمباراة . ًؼخرب هذا اال 

ثوكِع وذامت مدٍر املرنز                                                 

 

 :ثنبهيات هامة

  ف اًوظنَة؛ جراء لك ادذبـار ساػة معحوبني ببعاكة اًخؼًر ًَه كبي موػد ا  ىل املرنز املضار ا  ًخؼني ػىل املرتحشات واملرتحشني احلضـور ا 

 ًزايم مع رضورة ثؼلمي اًَدٍن ابحمللول اًىحويل؛  ارثداء اًىٌلمة ا 

 جراء الادذبارات؛  احرتام مسافة اًخباػد املويص هبا، وجتنب اًخجمؼات غند مدذي مرنز الامذحان وداذي املرنز ظَةل فرتة ا 

  ىل املسؤوًني غن احلراسة واًخوكِع مبحرض مينع املرتحش من مغادرة اًلاػة كبي هناًة اًساػة الأوىل من الادذبار، مع جسلمي وركة أأجوبخه ا 

 جسلمي أأوراق الادذبار؛

 مينع لكَا اس خؼٌلل اًهاثف اًنلال أأو أأًة أ ةل اس امتع خشعَة داذي كاػة الامذحان؛ 

  بضأأن زجر اخلداع يف الامذحاانت واملبارايت 1.58.060لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن ثعبق يف حله ملذضَات اًظهري اًرشًف رمق 

 اًؼمومِة؛

 مينع منؼا لكَا اًالكم مع ابكِا ملرتحشني ونذا اس خؼارة الأدوات واًخنلي داذي اًلاػة؛ 

  ة رمق 91-15مينع اًخدذني دادــي اًلاغــة ظبلا ًلاهــون رمق  واخلاظة مبنع اًخدذني 1998 ًناٍر 12 اًعادرة يف 3 وثنفِذا ٌلمذهرة اًوزاًر

 مبؤسسات اًخؼلمي واًخىوٍن؛

 ذن من املسؤوًني غن احلراسة، ومبرافلة أأحد احلراس.... اكًخدذني، اًنظافة، : ال ٌسمح لأي مرتحش مبغادرة اًلاػة من أأجي غرض ما ال اب   .ا 

 

 

 

 

 

 



 
وزارة التربية الوطنية والتكوين املهنيوالتعليم العالي والبحث العلمي  

 0537724473: الفاكس/ الهاثف– قسم استراثيجيات التكوين –الوحدة املركسية لتكوين ألاطر 

 

 

 

 

املرنز اجلهوي ملهن اًرتبَة واًخىوٍن  

اسفي - جلهة مراوش 

 

الحئة املرتحشات واملرتحشني امللبوًني الجذَاز الادذبارات اًىذابَة 

ز يف اًؼلوم اًعناغَة ٌلمهندس، ختعط هندسة وهرابئَة : ًوًوج اًس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت اًخرٍب

 2020دورة 

 الامس واًنسب  رمف الامذحان

 ص اميء اًت يس احٌلد 1181

 امحد ػارف 1182

زي 1183  ايسني احلٍر

 ًوبىن بوجلَب 1184

 دهَا غبَي 1185

 ملَاء اًخاج 1186

 جهيان اًضاوي 1187

 ًوسف براكل 1188

 اسٌلء اوؼَط 1189

 سىِنة ومنَنة  1190

 نزنة ثلبُيس 1191

ز بن برامي 1192  غبد اًؼٍز

 هاجر اغَاض 1193

 اميان اًعاهري 1194

 ًوسف ادلاكيل 1195

 ارشف اًفاضي 1196



 
وزارة التربية الوطنية والتكوين املهنيوالتعليم العالي والبحث العلمي  

 0537724473: الفاكس/ الهاثف– قسم استراثيجيات التكوين –الوحدة املركسية لتكوين ألاطر 

 محمد مجود 1197

 محزة رضار 1198

 ًوسف كرمان 1199

 زهرايء هوزان 1200

 هوثر اًسفِين 1201

يس 1202  سؼَد الادٌر

 أأسٌلء باكس 1203

 غبد اًغفور بنسؼَد 1204

 ظارق ًؼرويس 1205

 هور اًهدى بزنوٍن 1206

 مخُس مدٍر 1207

 مرمي اًت وهرمي 1208

 

: جترى الادذبارات اًىذابَة حسب اجلدوةل اًزمنَة أأسفهل

املاكن اًساػة املادة اًخارخي 

ىل س  00 و9من س  اًخحمك ال يل، واال ػالمِات اًعناغَة 13/11/2020 ملحلة وادي اذلهب  د 00 و 13 د ا 

 (اػدادًة وادي اذلهب سابلا ) 

صارع ػالل اًفايس 

ىل س  00 و9من س  اال ًىرتوهَم 14/11/2020  د 00 و 12 د ا 

ىل س  00 و9من س اال ًىرتوهَم اًعناغَة وثلنَات اًىهرابء   15/11/2020  د 00 و 12 د ا 

 

ػالن مبثابة اس خدػاء رمسي ٌلمباراة . ًؼخرب هذا اال 

ثوكِع وذامت مدٍر املرنز                                              
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 :ثنبهيات هامة

  ف اًوظنَة؛ جراء لك ادذبـار ساػة معحوبني ببعاكة اًخؼًر ًَه كبي موػد ا  ىل املرنز املضار ا  ًخؼني ػىل املرتحشات واملرتحشني احلضـور ا 

 ًزايم مع رضورة ثؼلمي اًَدٍن ابحمللول اًىحويل؛  ارثداء اًىٌلمة ا 

 جراء الادذبارات؛  احرتام مسافة اًخباػد املويص هبا، وجتنب اًخجمؼات غند مدذي مرنز الامذحان وداذي املرنز ظَةل فرتة ا 

  ىل املسؤوًني غن احلراسة واًخوكِع مبحرض مينع املرتحش من مغادرة اًلاػة كبي هناًة اًساػة الأوىل من الادذبار، مع جسلمي وركة أأجوبخه ا 

 جسلمي أأوراق الادذبار؛

 مينع لكَا اس خؼٌلل اًهاثف اًنلال أأو أأًة أ ةل اس امتع خشعَة داذي كاػة الامذحان؛ 

  بضأأن زجر اخلداع يف الامذحاانت واملبارايت 1.58.060لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن ثعبق يف حله ملذضَات اًظهري اًرشًف رمق 

 اًؼمومِة؛

 مينع منؼا لكَا اًالكم مع ابكِا ملرتحشني ونذا اس خؼارة الأدوات واًخنلي داذي اًلاػة؛ 

  ة رمق 91-15مينع اًخدذني دادــي اًلاغــة ظبلا ًلاهــون رمق  واخلاظة مبنع اًخدذني 1998 ًناٍر 12 اًعادرة يف 3 وثنفِذا ٌلمذهرة اًوزاًر

 مبؤسسات اًخؼلمي واًخىوٍن؛

 ذن من املسؤوًني غن احلراسة، ومبرافلة أأحد احلراس.... اكًخدذني، اًنظافة، : ال ٌسمح لأي مرتحش مبغادرة اًلاػة من أأجي غرض ما ال اب   .ا 
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 0537724473: الفاكس/ الهاثف– قسم استراثيجيات التكوين –الوحدة املركسية لتكوين ألاطر 

 

 

 

 

 

املرنز اجلهوي ملهن اًرتبَة واًخىوٍن  

اسفي - جلهة مراوش 

 

الحئة املرتحشات واملرتحشني امللبوًني الجذَاز الادذبارات اًىذابَة 

ز يف اًؼلوم اًعناغَة ٌلمهندس، ختعط هندسة مِاكهَىِة : ًوًوج اًس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت اًخرٍب

 2020دورة 

 الامس واًنسب  رمف الامذحان

1209 
 مروان اخلنَربي

1210 
نب انخف  ًز

1211 
 غز ادلٍن جواد

1212 
 سؼَد ومنَنة

1213 
براهمي امحد حسن حبَبة  ا 

 سىِنة صىور 1214

 

: جترى الادذبارات اًىذابَة حسب اجلدوةل اًزمنَة أأسفهل

املاكن اًساػة املادة اًخارخي 

ىل س  00 و9من س  املَاكهَاك اًؼامة ومهنجَة ثعممي املناظم 13/11/2020 ملحلة وادي اذلهب  د 00 و 14 د ا 

 (اػدادًة وادي اذلهب سابلا ) 

صارع ػالل اًفايس 

جناز وثأأهَي املنخوجات 14/11/2020 ىل س  00 و9من س  مهنجَة ا   د 00 و 13 د ا 

ىل س  00 و9من س منذجة اًخحمك يف املناظم  15/11/2020  د 00 و 11 د ا 

ػالن مبثابة اس خدػاء رمسي ٌلمباراة . ًؼخرب هذا اال 

 ثوكِع وذامت مدٍر املرنز                                                                                      
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 :ثنبهيات هامة

  ف اًوظنَة؛ جراء لك ادذبـار ساػة معحوبني ببعاكة اًخؼًر ًَه كبي موػد ا  ىل املرنز املضار ا  ًخؼني ػىل املرتحشات واملرتحشني احلضـور ا 

 ًزايم مع رضورة ثؼلمي اًَدٍن ابحمللول اًىحويل؛  ارثداء اًىٌلمة ا 

 جراء الادذبارات؛  احرتام مسافة اًخباػد املويص هبا، وجتنب اًخجمؼات غند مدذي مرنز الامذحان وداذي املرنز ظَةل فرتة ا 

  ىل املسؤوًني غن احلراسة واًخوكِع مبحرض مينع املرتحش من مغادرة اًلاػة كبي هناًة اًساػة الأوىل من الادذبار، مع جسلمي وركة أأجوبخه ا 

 جسلمي أأوراق الادذبار؛

 مينع لكَا اس خؼٌلل اًهاثف اًنلال أأو أأًة أ ةل اس امتع خشعَة داذي كاػة الامذحان؛ 

  بضأأن زجر اخلداع يف الامذحاانت واملبارايت 1.58.060لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن ثعبق يف حله ملذضَات اًظهري اًرشًف رمق 

 اًؼمومِة؛

 مينع منؼا لكَا اًالكم مع ابكِا ملرتحشني ونذا اس خؼارة الأدوات واًخنلي داذي اًلاػة؛ 

  ة رمق 91-15مينع اًخدذني دادــي اًلاغــة ظبلا ًلاهــون رمق  واخلاظة مبنع اًخدذني 1998 ًناٍر 12 اًعادرة يف 3 وثنفِذا ٌلمذهرة اًوزاًر

 مبؤسسات اًخؼلمي واًخىوٍن؛

 ذن من املسؤوًني غن احلراسة، ومبرافلة أأحد احلراس.... اكًخدذني، اًنظافة، : ال ٌسمح لأي مرتحش مبغادرة اًلاػة من أأجي غرض ما ال اب   .ا 

 

 


