
 
 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

 علوم الاقتصاد والتدبري، ختصص اقتصادلولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3737دورة 

 الامس  والنسب رمق الامتحان

 الطلباء أأيت محزة 37702

 معطوف جهيان 37700

ميان 37177  أأشطاين ا 

 اداحيا منال 37171

 الطاليب ايسني 37173

 احلداد سهيةل 37173

 أأحربيل وفاء 37174

ميان 37177  مقدم ا 

 أأزواتر رجاء 37172

 مومن ش اميء 37170

 امرزوك فاطمة 37172

 قنويف بدر 37170

 هندار عصام 37117

 علوي أأسامء 37111

 بوضهاي يونس 37113

 زرموم ملياء 37113

 بييك هاجر 37114



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

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

 البوحسيين أأمحد 37117

 املوش محمد 37112

 تغزويت خليفي ايمسني 37110

 بلفاقري أأيوب 37112

 الوريك مرمي 37110

 العصفي أأسامء 37137

 بنقشاش كوثر 37131

كرام 37133  الفقري ا 

 حسوين سارة 37133

 الس يك الزهراء فاطمة 37134

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س  77و 0من س  الاقتصادعمل  13/11/3737  هوياجل  للمركز الرئيس املقر د 77و  13د ا 

 هةجل  والتكوين الرتبية ملهن

 ابنزاكن ماسة سوس

ىل س  77و 0من س  قانون الاقتصاد 14/11/3737  د 77و  13د ا 

ىل س  77و 0من س  ئقجملموعة واث تركيبيةدراسة  2020/11/15  د 77و  13د ا 
 

 

 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

 

 توقيع وخامت مدير املركز                

 

 

 



 
 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 ا  ىل املركز املشار ا  احلضـور ا 

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة ا 

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

جراء الاختبارات؛  ا 

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

 عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛

 ش ع يصصية داخل قاعة الامتحان؛مينع لكيا اس تعامل الهاتف النقال أأو أأية أ ةل اس امت 

  بشأأن زجر  1.72.727لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق

 اخلداش ع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

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

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

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ 1002

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

 د احلراس.، ومبرافقة أأحاحلراسة

 

 



 
 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 

 3737دورة 

 الامس  والنسب رمق الامتحان

 رشيق مرمي 37132

 بوحنلس مبارك 37137

 بوحيياوي النور عبد 37131

 الواليدي محيد 37133

براهمي 37133  التايك ا 

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س  د  77و 2من س  اللغة العربية والتعجمي 13/11/3737  هوياجل  للمركز الرئيس املقر د 77و  14ا 

 هةجل  والتكوين الرتبية ملهن

ىل س   77و 2من س  اللغة الفرنس ية والتعريب 14/11/3737 ابنزاكن ماسة سوس  د 77و  14د ا 

 

 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

 

 توقيع وخامت مدير املركز                   

 

 



 
 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 ا  ىل املركز املشار ا  احلضـور ا 

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة ا 

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

جراء  الاختبارات؛ ا 

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

 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 21-17مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ .122

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

 ، 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

 اللغة الفرنس يةلولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3737دورة 

 الامس  والنسب رمق الامتحان

 كوساكر زكرايء 37733

 جرباين أأمحد 37733

 ادرييس عائشة 37734

 الهامشي احلق عبد 37737

 حروري صوراي 37732

 درابل لبىن 37730

 املراتح أأمني 37732

 برامي أأيت احلسن 37732

يشو العايل عبد 37737  ا 

 بلحبيب معر 37732
 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س  77و 2من س  تعليق كتايب 23/22/3737  د 77و  23 د ا 

املقر الرئيس للمركز اجلهوي 

ملهن الرتبية والتكوين جلهة 

 سوس ماسة ابنزاكن
 

 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

 

 توقيع وخامت مدير املركز

 

 



 
 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 ا  ىل املركز املشار ا  احلضـور ا 

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

  لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛ارتداء الكاممة  ا 

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

جراء الاختبارات؛  ا 

  ىل ملسؤولني امينع املرتحش من مغادرة القاعة قبل هناية الساعة الأوىل من الاختبار، مع تسلمي ورقة أأجوبته ا 

 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  2.72.727لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق

 مية؛اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمو 

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

  يناير  23الصادرة يف  3رمق  الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  22-27مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ 2222

 ذن من املسؤولني عن ال يسمح لأي م ال اب  رتحش مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، النظافة، .... ا 

 ، 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 

 ماسة سسو جلهة 

 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية

 املعلومياتلولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3737دورة 

 الامس  والنسب رمق الامتحان

دريس 37137  أأوموىس ا 

 زروال أأرشف 37132

 أأحبشوش يونس 37130

 جربان محيد 37132

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س  77و 9من س  جمةوالرب  املعلوميات الأساس ية  13/11/3737  للمركز الرئيس املقر د 77و  13د ا 

 ةالرتبي ملهن اجلهوي

 سوس جلهة والتكوين

 ابنزاكن ماسة

ىل س  77و 9من س  النظم والش باكت احلاسوبية  14/11/3737  د 77و  13د ا 

ىل س  77و 9من س  الرايضيات   17/11/3737  د 77و  13د ا 

 

 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

 

 توقيع وخامت مدير املركز                          

 

 



 
 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 واملرتحشنيعىليتعني ليه قبل موعد ا  ىل املركز املشار ا  احلضـور ا 

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة ا 

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

جراء الاختبارات؛  ا 

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

 عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛

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

  بشأأن زجر  1.72.727لك 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  91-17انــون رمق مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ 1992

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

 ، 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

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

 3737دورة 

 الامس  والنسب رمق الامتحان

 أأرشك يونس 37733

 الناصيح أأيوب 37733

 اجلعفاري كامل 37734

 جكور الرحمي عبد 37737

 الفرواح مينة 37732

 الطالب أأيت كرمية 37730

 الكراوي عائشة 37732

 بوزيد أأيت أأيوب 37732

 حادق وليد 37747

 ادلين نور ايرس 37742

 اغندا الياس 37743

 صربي احسان 37743

 حمتشان صفاء 37744

 الكنك أأمني محمد 37747

 غصوب أأمني محمد 37742

 اذليك سكينة 37740

 أأبلهوض هاجر 37742

 وسع أأيت حنان 37742

 بلاميم هاجر 37777

 أأمزال أأممية 37772



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

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

 بوركن كوثر 37773

 الهبجاوي فاطمة 37773

دمعي عيل 37774  ا 

 أأشواي نزهة 37777

 أأشنيض الرحمي عبد 37772

 بوتزكزاوين مبارك 37770

 أأوبيه طارق 37772

دعامر لبىن 37772  ا 

 الصديق برشى 37727

 امحيشان سارة 37722

 اللوابن خادل 37723

 الكراين أأممية 37723

 رميل ادلين تقي 37724

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س  77و 2من س  التدبريعلوم  23/22/3737 املقر الرئيس للمركز  د 77و 23د ا 

اجلهوي ملهن الرتبية 

والتكوين جلهة سوس 

 ماسة ابنزاكن

جرايئ 24/22/3737 ىل س  77و 2من س  دراسة احلاالت يف التدبري الاسرتاتيجي واال   د 77و 23د ا 

ىل س  77و 2من س  دراسة احلاالت يف احملاس بة واجلباايت والقانون 27/22/3737  د 77و 23د ا 

 

 اس تدعاء رمسي للمباراة.يعترب هذا اال عالن مبثابة 

 

 توقيع وخامت مدير املركز 

 

 



 
 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 ا  ىل املركز املشار ا  احلضـور ا 

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة ا 

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

جراء الاختبارات؛  ا 

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

 تبار؛عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاخ 

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

  بشأأن زجر  2.72.727لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

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

  يناير  23الصادرة يف  3رمق  الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  22-27مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ 2222

 ذن من املسؤولنيال يسمح لأي مرتحش مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، النظافة ال اب  عن  ، .... ا 

 ، 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

 العلوم الصناعية للمهندس، ختصص: هندسة كهرابئيةلولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 3737دورة 

 الامس  والنسب رمق الامتحان

 أأكوجيل بورشى 37702

 امل يوسف 37700

 الساحي أأسامة 37702

 الصغري يوسف 37702

 أأعنطري ايسني 37727

 شاهري معر 37722

 بيشوارين اجمليد عبد 37723

 أأبلق رش يد 37723

 الصايخ يوسف 37724

 ميالل سعيد 37727

سامعيل 37722  حمند يس انيت ا 

 أأكور محمد 37720

 خريي محزة 37722

 بوس ىت نس مية 37722

 حركة مصطفى 37727

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س   77و 2من س  التحمك الآيل، واال عالميات الصناعية 23/22/3737  للمركز الرئيس املقر د 77و  23د ا 

 الرتبية ملهن اجلهوي

 سوس جلهة والتكوين

 ابنزاكن ماسة

ىل س   77و 2من س  اال لكرتونيك 24/22/3737  د 77و  23د ا 

ىل س   77و 2من س  اال لكرتونيك الصناعية وتقنيات الكهرابء  27/22/3737  د 77و  23د ا 

 للمباراة.يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء رمسي 

 توقيع وخامت مدير املركز                                                   

 



 
 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 ا  ىل املركز املشار ا  احلضـور ا 

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة ا 

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

جراء الاختبارات؛  ا 

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

 عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛

  آةل اس عام  صخصية داخل قاعة الامتحان؛مي  نع يليا اس تعامل الهاتف النقال أأو أأية أ

  بشأأن زجر  2.72.727لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق

 اخلدا  يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

 لأدوات والتنقل داخل القاعة؛املرتحشني وكذا اس تعارة ا مينع منعا يليا الالكم مع ابيق 

  يناير  23الصادرة يف  3رمق  الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  22-27مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ 2222

  .... ،ذن من املسؤولنيال يسمح لأي مرتحش مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، النظافة ال اب   عن ا 

 ، 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 

 3737دورة 

 الامس  والنسب رمق الامتحان

 محمدي رقية 37702

 لوابن ادلين صالح 37703

 وابيه أأمني 37703

 املعني مصطفى 37704

 بلوش سعيد 37707

 مايو محمد 37702

 الس ناوي عامثن 37700

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل س   77و 0من س  املياكينياك العامة ومهنجية تصممي املناظم 23/22/3737  للمركز الرئيس املقر د 77و  24د ا 

 الرتبية ملهن اجلهوي

 سوس جلهة والتكوين

 ابنزاكن ماسة

جناز وتأأهيل املنتوجات 24/22/3737 ىل س   77و 0من س  مهنجية ا   د 77و  23د ا 

ىل س   77و 0من س  منذجة التحمك يف املناظم 27/22/3737  د 77و  21د ا 

 

 اس تدعاء رمسي للمباراة.يعترب هذا اال عالن مبثابة 

 توقيع وخامت مدير املركز                                                

 

 



 
 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 ا  ىل املركز املشار ا  احلضـور ا 

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة ا 

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

جراء الاختبارات؛  ا 

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

 الاختبار؛عن احلراسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق 

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

  بشأأن زجر  727..2.7لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

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

  يناير  23الصادرة يف  3رمق  الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  02-27مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقاينــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ .200

 ذن من املسؤولني عال يسمح لأي مرتحش مبغادرة القاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، الن ال اب  ن ظافة، .... ا 

 ، 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 

 0202دورة 

 الامس  والنسب رمق الامتحان

 ارصحن الصمد عبد 02202

 القهوي الكرمي عبد 02200

 كرمات ايسني 02202

 الرزكة يوسف 02202

 اىج محمد 02202

 رش يد هشام 02222

 الكيحل بلعيد 02222

 العنك امحد 02220

 العبادي هللا عبد 02222

 قايض أأمني محمد 02222

 حسيين محمد 02222
 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

ىل 22و 2من س  التحليل والاحامتالت 22/22/0202  للمركز الرئيس املقر د 22و  22س   د ا 

 الرتبية ملهن اجلهوي

 سوس جلهة والتكوين

 ابنزاكن ماسة
ىل س   22و 2من س  اجلرب والهندسة 22/22/0202  د 22و  22د ا 

 

 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

 توقيع وخامت مدير املركز    

 

 



 
 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 ا  ىل املركز املشار ا  احلضـور ا 

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة ا 

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

جراء  الاختبارات؛ ا 

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

 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  2.22.202حاةل 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  20الصادرة يف  2رمق  الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  22-22مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ 2222

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

 ، 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

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

 3737دورة 

 الامس  والنسب رمق الامتحان

براهمي 00137  العرسي ا 

 بوحسو زينب 00237

 اابين محمد 00337

 امبريي اد سومية 00437

 خرابش الصمد عبد 00537

 لسفر محمد 00637

 القدمريي محمد 00737

 بوفكري مليكة 00837

 ابوداوود سعاد 00937

 عبجي ايرس 01037

 الأزهري مرمي 01137

براهمي 01237  أأرابيب ا 

 أأجنار فاطمة 01337

 أأوزال زينب 01437

 الوردي أأممية 01537

 حنكور فاطمة 01637

 ادلودي فاطمة 01737

 الزعري كبرية 01837

 اصطى حسن 01937

 عروك مصطفى 02037

 زايك محمد 02137

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية 

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

 الزمنية أأسفهل:جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل 

 املكان الساعة املادة التاريخ

31/33/0202 

  1   الفيزياء

 امليكانيكا 

 الديناميكا الحرارية 

 إلالكترونيك 

 د 22و  31د إلى س  22و 9من س 

املقر الرئيس للمركز 

الجهوي ملهن التربية 

والتكوين لجهة سوس 

 31/33/0202 ماسة بانزكان

 2الفيزياء 

 الكهرومغناطيسية 

  املوجات 

 البصريات 

 د 22و 31د إلى س  22و 9من س 

 د 22و 31د إلى س  22و 9من س  الكيمياء 15/33/0202

  يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.

 توقيع وخامت مدير املركز

 

 :ةهام اتتنبهي

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

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

 لزايم مع رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛  ارتداء الكاممة ا 

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

جراء  الاختبارات؛ ا 

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

 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..0.7اةل 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  03الصادرة يف  3رمق  الوزاريةذكرة وتنفيذا للم 10-07مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ .011

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

 ، ومبرافقة أأحد احلراس.احلراسة


