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اإلجراء تاريخ.ت.و.ب رقمالتأجير رقمالشخصي اإلسمالعائلي اإلسم اإلمتحان رقم

1232645JC152576الحسنابازين18001

1233838JE157813محمدابلهاض18006

64609JE89664الحسنأتخروفت18009

1718351JC352361سميراداعباس18011

1718354JE239203محمدادوكريم18012

1447422JC350449عمراريزي18014

1234539JE196519سعيدازكاي18015

1234551JE193073أحمدأزكور18016

1549068JE233264عائشةأضرضور18020

367925E188966العزيز عبدأعويدات18023

1270681JB183580رشيدافا18026

1409596JC338641كمالأكرام18028

55772JC117182الحسناكرشيح18029

1154325CB 80594الكبير عبداالدريسي18032

1546481EA 88039محمدالتويرة18035

1308655JB294995الرحيم عبدالزريدي18043

1157219JE125890حسنالسجرادي18045

1404634JD38623محمدالشهابي18050

1176037JE162050عبدالالعبضالوي18052

1157031JC165547الرحيم عبدالعلوي18055

1548755JB349269عبداللطيفالعيساوي18057

1447343JB286590حسنالقايد18059

1266093JA90657هشامالكعبي18062

1157383JE153614يحيالمالكي18064

1173135JA61681محمدالمباركي18065

64116JE120569حسنالموعيظ18068

1685303JB377820عزيزالهاللي18070

1121185JB170187مباركأوالطالب18075

1177733JE160557رشيداوبال18077

1232763JC 149944عزيزاوزو18083

1157284JE143130كمالاوملوكي18087

1157462JE164104بحسينبحمان أيت18095

1404439JC 371589طارقلعبيدي أيت18097

1579983SH133607علي محمدبراد18103

1549445Sh128895هشامبلحسن18106

1232812PB122588مباركبلعطار18107

1234919JA 66271جــمــالهمو بن18116

1581864jc383591رشيدبوشكور18123

1235107JE190267محمدبوعلوش18125

1551167JC137266الخالق عبدتاقي18131

:مالحظة

ماسة سوس جهة والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز

سلك ولوج لمباراة الشفوي االختبار الجتياز المقبولين المترشحين لوائح

واإلجتماعي والتربوي اإلداري الدعم هيئة وأطر التربوية اإلدارة أطر تكوين

2019/2018 فوج  التربوية اإلدارة أطر تكوين مسلك

- اكادير ملحقة-  ماسة سوس جهة والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز الشفوي االختبار اجراء مركز
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 يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز الشق الشفوي للمباراة

.(ة)  للتعريف للمترشحالوطنيةبالبطاقة  (ة) اجراء المباراة  مرفوقا الحضور الى مركز
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ماسة سوس جهة والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز

سلك ولوج لمباراة الشفوي االختبار الجتياز المقبولين المترشحين لوائح

واإلجتماعي والتربوي اإلداري الدعم هيئة وأطر التربوية اإلدارة أطر تكوين

2019/2018 فوج  التربوية اإلدارة أطر تكوين مسلك

- اكادير ملحقة-  ماسة سوس جهة والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز الشفوي االختبار اجراء مركز
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1181411je188703مباركتمزيغت18132

1180650JE150167امينجكالوي18134

1267020JE194213هللا عبدحام18135

1121413JE93016محمدحزيم18136

1504426jc352986سفيانحمميد18138

1046631JE121902ابراهيمخودر18140

1267708JE 197920عمرخياطي18141

1591211SJ 15788الكريم عبددبيش18142

1240442JC38162الرحمان عبددغنو18143

1717573jb384585ابراهيمدكاير18144

1581433J406864 هللا عبدرمزي18148

1179646j350740الحنافيروصافي18149

1240459JC96104محمدروكي18150

1269890W246504عادلزاهري18151

1719344JD42962ناجمزكري18152

1269530JC320967محمدستي18153

1504447JC320397رضوانسمان18154

1265097HA104648بهيجةشعشاع18156

61161jc118741اسامةشكران18157

1549074JE225257أحمدشواف18158

1239505JE160000مروانصوفي18161

1281188jc 324560الرحمان عبدضوصفيا18162

59024jc110624رياضيالهادي عبد18164

1263366JB277391عليعدنان18167

1157461JE 162591عاللعدي18168

1180836JB214462محمدعرفة18169

1234270JB199130رشيدعاللي18172

1266711,00J370611احمد مواليفوزي18174,00

1178715JB263839ابراهيمقميش18175

1178165JE148780الحسينكهيم18177

1156542J322455العالي عبدلغزال18180

1718722BJ300651سميرةمزيد18185

1284271JC97782المدني مواليمناني18187

1307925JC319530العالي عبدمنير18189

1282758jc69052محمدمهيدي18190

1177743JB208460احمدوبلعيد18198

:مالحظة

.(ة)  للتعريف للمترشحالوطنيةبالبطاقة  (ة) اجراء المباراة  مرفوقا الحضور الى مركز
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 يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز الشق الشفوي للمباراة


