
رقم القاعةمقر اجراء االختبار الكتابيرقم التأجيررقم االمتحاناالسم الكامل

1المقر الرئيس إنزكان200011680610إبراهيم  باحمد

1المقر الرئيس إنزكان200021550633ابراهيم ابن العزيز

1المقر الرئيس إنزكان200031046935ابراهيم ادالقاضي

1المقر الرئيس إنزكان200041582659ابراهيم اداي

1المقر الرئيس إنزكان200051582256ابراهيم اشن

1المقر الرئيس إنزكان200061580894ابراهيم افقيرن

1المقر الرئيس إنزكان200071399681ابراهيم الضبع

1المقر الرئيس إنزكان200081116378ابراهيم العمري

1المقر الرئيس إنزكان200091584369ابراهيم الكطب

1المقر الرئيس إنزكان200101448147ابراهيم المرطوبي

1المقر الرئيس إنزكان200111681677ابراهيم الهبولي

1المقر الرئيس إنزكان200121681188ابراهيم اليعقوبي

1المقر الرئيس إنزكان200131582882ابراهيم أناو

1المقر الرئيس إنزكان200141116419ابراهيم اومهين

1المقر الرئيس إنزكان200151692811ابراهيم ايت الشيخ

1المقر الرئيس إنزكان200161504486ابراهيم ايه

1المقر الرئيس إنزكان20017288042إبراهيم بندريس

1المقر الرئيس إنزكان200181157384ابراهيم بوالمان

1المقر الرئيس إنزكان200191718238ابراهيم حامي

1المقر الرئيس إنزكان200201155117ابراهيم حران

3المقر الرئيس إنزكان200211121473ابراهيم حويس

3المقر الرئيس إنزكان200221584228ابراهيم خربوش

3المقر الرئيس إنزكان200231400854ابراهيم رشوق

3المقر الرئيس إنزكان200241181030ابراهيم زهور

3المقر الرئيس إنزكان200251265195ابراهيم شاطر

3المقر الرئيس إنزكان200261157297ابراهيم شوقي

3المقر الرئيس إنزكان200271269823ابراهيم طريش

3المقر الرئيس إنزكان200281546599ابراهيم لهموز

3المقر الرئيس إنزكان200291047897ابراهيم لوزي

3المقر الرئيس إنزكان200301581697أبراي الحسين

2020لوائح المترشحين المقبولين الجتياز اإلختبار الكتابي لمباراة ولوج مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية دورة مارس 

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز اإلختبار الكتابي للمباراة  
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الحضور إلى مركز اإلختبار نصف ساعة قبل موعد اإلجراء مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية
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3المقر الرئيس إنزكان200311683016ابوبكر البخاري

3المقر الرئيس إنزكان200321123362اجرار طارق

3المقر الرئيس إنزكان20033740496أحمد أأيت ايدير

3المقر الرئيس إنزكان2003462472احمد ابو العباس

3المقر الرئيس إنزكان200351233870احمد أبو جنان

3المقر الرئيس إنزكان200361156818أحمد أبوالستة

3المقر الرئيس إنزكان20037724030أحمد أجبلي

3المقر الرئيس إنزكان200381234551احمد ازكور

3المقر الرئيس إنزكان200391680811أحمد أفرياض

3المقر الرئيس إنزكان200401233961احمد افالل

4المقر الرئيس إنزكان200411581066أحمد االمين

4المقر الرئيس إنزكان200421265734أحمد البرص

4المقر الرئيس إنزكان200431156838احمد الحمر

4المقر الرئيس إنزكان200441406773احمد الحنافي

4المقر الرئيس إنزكان200451182276أحمد الشريف أكريط

4المقر الرئيس إنزكان200461116300احمد الفو

4المقر الرئيس إنزكان200471281000احمد المحسين

4المقر الرئيس إنزكان200481157377احمد اليعقوبي

4المقر الرئيس إنزكان200491278005احمد أمرير

4المقر الرئيس إنزكان200501549439احمد اوبنيحي

4المقر الرئيس إنزكان200511174162أحمد بلوش

4المقر الرئيس إنزكان200521717311احمد بويجديكن

4المقر الرئيس إنزكان20053206685أحمد تزال

4المقر الرئيس إنزكان200541177305أحمد حمري

4المقر الرئيس إنزكان200551406685احمد ديك

4المقر الرئيس إنزكان200561240487احمد سالم بوكيودي

4المقر الرئيس إنزكان20057739236احمد ساليم

4المقر الرئيس إنزكان200581405825احمد شمالوي

4المقر الرئيس إنزكان200591549074أحمد شواف

4المقر الرئيس إنزكان200601178147احمد كاعنون
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4المقر الرئيس إنزكان200611047929أحمد منير

4المقر الرئيس إنزكان200621156813احمد هموش

4المقر الرئيس إنزكان200631267313ادامغار عبد اللطيف

4المقر الرئيس إنزكان200641581729ادريس ايت الفقيه

4المقر الرئيس إنزكان200651235245ادريس بوزكارن

6المقر الرئيس إنزكان200661238743ادريس نكرو

6المقر الرئيس إنزكان2006758225ادريس نيدوسعدن

6المقر الرئيس إنزكان200681045971ادريس هيدور

6المقر الرئيس إنزكان200691265441ادريفي عبد الرحمان

6المقر الرئيس إنزكان200701157445ازواو محمد

6المقر الرئيس إنزكان200711682096اسماء بن بال

6المقر الرئيس إنزكان200721156233اسماعيل وحساين

6المقر الرئيس إنزكان200731681636أشوور ابراهيم

6المقر الرئيس إنزكان200741177686اعلو الحسن

6المقر الرئيس إنزكان200751307454إغالسن محمد

6المقر الرئيس إنزكان200761233994أكجدول مصطفى

6المقر الرئيس إنزكان200771406237اكوادير  عائشة

6المقر الرئيس إنزكان200781718366اكويللن الحنفي

6المقر الرئيس إنزكان200791266061االدريسي موالي الحسن

6المقر الرئيس إنزكان200801580154البشير بجديد

6المقر الرئيس إنزكان20081740565البشير كنون

6المقر الرئيس إنزكان200821692119البهجة حمزة

6المقر الرئيس إنزكان200831682706البورخيسي يوسف

6المقر الرئيس إنزكان200841238974الجديد الحسين

6المقر الرئيس إنزكان200851179279الحبيب األشقر

7المقر الرئيس إنزكان20086742067الحبيب الرطيم

7المقر الرئيس إنزكان200871681217الحبيب السالمي

7المقر الرئيس إنزكان20088740808الحبيب ايت القاضي

7المقر الرئيس إنزكان20089737936الحبيب تبالت

7المقر الرئيس إنزكان200901681450الحسن ابلقاس
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7المقر الرئيس إنزكان200911263294الحسن ابولكيز

7المقر الرئيس إنزكان200921270069الحسن اداحمد

7المقر الرئيس إنزكان200931233952الحسن افينو 

7المقر الرئيس إنزكان20094771943الحسن البشناوي

7المقر الرئيس إنزكان200951116140الحسن الحميم

7المقر الرئيس إنزكان200961405254الحسن الدروش

7المقر الرئيس إنزكان2009756318الحسن العميمي

7المقر الرئيس إنزكان200981236601الحسن المغاري

7المقر الرئيس إنزكان200991280926الحسن أنجار

7المقر الرئيس إنزكان201001263873الحسن اورير

7المقر الرئيس إنزكان2010158732الحسن ايت اشو

7المقر الرئيس إنزكان20102741894الحسن برخا

7المقر الرئيس إنزكان2010389434الحسن برشيل

7المقر الرئيس إنزكان201041121292الحسن بن مومن

7المقر الرئيس إنزكان201051157939الحسن به

7المقر الرئيس إنزكان201061719261الحسن تموليت

7المقر الرئيس إنزكان201071683487الحسن جعفري

7المقر الرئيس إنزكان201081581429الحسن راجي

7المقر الرئيس إنزكان201091505386الحسن زوبير

7المقر الرئيس إنزكان201101240742الحسن سوكاري

8المقر الرئيس إنزكان201111156778الحسن فركس

8المقر الرئيس إنزكان201121544839الحسن مرجي

8المقر الرئيس إنزكان201131405019الحسن وزاني

8المقر الرئيس إنزكان201141591206الحسين ابالل

8المقر الرئيس إنزكان201151049324الحسين اد بن همو

8المقر الرئيس إنزكان201161121326الحسين ادحسين

8المقر الرئيس إنزكان201171177693الحسين او عنطر

8المقر الرئيس إنزكان201181283745الحسين ايت امعيط

8المقر الرئيس إنزكان201191716820الحسين ايت يعقوب

8المقر الرئيس إنزكان201201686800الحسين ايزي
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8المقر الرئيس إنزكان201211680303الحسين باجدي

8المقر الرئيس إنزكان201221717524الحسين دا علي

8المقر الرئيس إنزكان201231599248الحسين دوق

8المقر الرئيس إنزكان201241550507الحسين فنزاوي

8المقر الرئيس إنزكان201251157361الحسين كافوا

8المقر الرئيس إنزكان20126764686الحسين لشكر

8المقر الرئيس إنزكان201271282277الحسين لطفي

8المقر الرئيس إنزكان201281550933الحسين نايت الحيان

8المقر الرئيس إنزكان201291176342الحموني أحمد

8المقر الرئيس إنزكان201301598093الخليل  تريكي

8المقر الرئيس إنزكان201311175387الدوبيه العربي

8المقر الرئيس إنزكان201321590351الرجراجي الجنوي

8المقر الرئيس إنزكان201331269920الز مصطفى

8المقر الرئيس إنزكان201341176244الزهرة القصبي

8المقر الرئيس إنزكان201351236833الساكري الحسن

9المقر الرئيس إنزكان201361263323السعدية أشباني

9المقر الرئيس إنزكان201371284357السعيد شكراوي

9المقر الرئيس إنزكان201381682446الشبوب إبراهيم

9المقر الرئيس إنزكان201391597322الطاهر قروي

9المقر الرئيس إنزكان201401172878الطيب ابرام

9المقر الرئيس إنزكان201411717935الطيب الوافي

9المقر الرئيس إنزكان201421447134الطيب الوراتي

9المقر الرئيس إنزكان201431580362العبيدي عزيز

9المقر الرئيس إنزكان201441504407العربي الدكني

9المقر الرئيس إنزكان201451241014العربي النحكامي

9المقر الرئيس إنزكان201461505496العربي الواثق

9المقر الرئيس إنزكان20147742195العربي ايت بال

9المقر الرئيس إنزكان201481265332العربي داحي

9المقر الرئيس إنزكان201491681427العربي نايت المقدم

9المقر الرئيس إنزكان201501157965العياشي عبد هللا
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9المقر الرئيس إنزكان201511580431الفرح العربي

9المقر الرئيس إنزكان201521157383المالكي يحي

9المقر الرئيس إنزكان201531682847المحجوب الجرموني

9المقر الرئيس إنزكان201541173798المحفوض المرين

9المقر الرئيس إنزكان201551306201المختار بوداود

9المقر الرئيس إنزكان201561236527المخشوني ابراهيم

9المقر الرئيس إنزكان201571174232المصطفى بن جدي 

9المقر الرئيس إنزكان2015858390المهدي ايت سي حماد

9المقر الرئيس إنزكان201591236656المياس عبد المالك

9المقر الرئيس إنزكان2016054723الناجم  شوطا

10المقر الرئيس إنزكان201611550363الواعي يوسف

10المقر الرئيس إنزكان201621173298الوافي ازكاغي

10المقر الرئيس إنزكان201631174641اليعقوبي رشيد

10المقر الرئيس إنزكان201641582931اليوبي جمال

10المقر الرئيس إنزكان201651157431امبارك العبدالوى

10المقر الرئيس إنزكان2016657240امبارك الكفوز

10المقر الرئيس إنزكان201671584482امبارك مخلد

10المقر الرئيس إنزكان201681234320أمجوض مصطفى

10المقر الرئيس إنزكان201691692189أمغ عبد الهادي

10المقر الرئيس إنزكان201701582854امغار مصطفى

10المقر الرئيس إنزكان201711580906اميش فاطمة

10المقر الرئيس إنزكان201721305457امين عضيم

10المقر الرئيس إنزكان201731680504انوار عمار

10المقر الرئيس إنزكان201741116356اوحقي عمر

10المقر الرئيس إنزكان201751308118اوشن حسن

10المقر الرئيس إنزكان201761124325اوشيخ سعيد

10المقر الرئيس إنزكان201771305664ايت الرزوان ابراهيم

10المقر الرئيس إنزكان201781683440ايد  همو   سعيد

10المقر الرئيس إنزكان201791504428ايدسعيد رشيد

10المقر الرئيس إنزكان201801264243باسو محمد
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10المقر الرئيس إنزكان201811448155بسام مريمي

10المقر الرئيس إنزكان201821235119بعسرية عبد العزيز

10المقر الرئيس إنزكان201831173359بلقاس بوكندرا

10المقر الرئيس إنزكان201841549071بن الطاهر السعدية

10المقر الرئيس إنزكان201851175234بن عدي عمر

11المقر الرئيس إنزكان201861174185بنصرهي احمد

11المقر الرئيس إنزكان201871264522بنمر احمد

11المقر الرئيس إنزكان201881174456بوبكر البصاحي

11المقر الرئيس إنزكان201891717317بوجدي الحسين

11المقر الرئيس إنزكان2019056176بوجمع امعضور

11المقر الرئيس إنزكان201911283766بوجمعة أيت الشيخ جياللي

11المقر الرئيس إنزكان201921505768بوخيزو الحسين

11المقر الرئيس إنزكان201931581866بوداود لحسن

11المقر الرئيس إنزكان20194737968بوراس محمد

11المقر الرئيس إنزكان201951717369بوروايس محمد

11المقر الرئيس إنزكان201961174366بوسكسو سليمان

11المقر الرئيس إنزكان201971401647بولمرس مصطفى

11المقر الرئيس إنزكان201981264922بولهنا عزيز

11المقر الرئيس إنزكان201991585331بولوز الحسن 

11المقر الرئيس إنزكان202001116409بوناكي  سعيد

11المقر الرئيس إنزكان202011682314بونعيالت الحسين

11المقر الرئيس إنزكان202021682197بيح عبد هللا

11المقر الرئيس إنزكان202031682383بيشلفن حسن

11المقر الرئيس إنزكان202041121511تملدو وفا

11المقر الرئيس إنزكان202051236235توفيق الهايج

11المقر الرئيس إنزكان202061237681توفيق جنخار

11المقر الرئيس إنزكان202071583162جامع بوشرى

11المقر الرئيس إنزكان202081048439جامع قاصر

11المقر الرئيس إنزكان202091548992جمال ادامحمد

11المقر الرئيس إنزكان202101283341جمال اذبال
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2020لوائح المترشحين المقبولين الجتياز اإلختبار الكتابي لمباراة ولوج مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية دورة مارس 

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز اإلختبار الكتابي للمباراة  

 على الساعة التاسعة صباحا2020 مارس 07السبت : تاريخ اإلجراء
الحضور إلى مركز اإلختبار نصف ساعة قبل موعد اإلجراء مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية

12المقر الرئيس إنزكان202111716750جمال أكوسال

12المقر الرئيس إنزكان2021254848جمال أيت با

12المقر الرئيس إنزكان202131579985جمال بريس

12المقر الرئيس إنزكان202141550758جمال لبيب

12المقر الرئيس إنزكان202151268583جمال متوكل

12المقر الرئيس إنزكان202161584147جموض الحسين

12المقر الرئيس إنزكان202171156407جواد الزاهير

12المقر الرئيس إنزكان202181122280حاتم ايت الحساين

12المقر الرئيس إنزكان202191176486حبوش عبد هللا

12المقر الرئيس إنزكان202201583692حبيبة الحسوني

12المقر الرئيس إنزكان202211406221حسن اداسكو

12المقر الرئيس إنزكان202221236806حسن الركيطي

12المقر الرئيس إنزكان202231588899حسن اموشي

12المقر الرئيس إنزكان202241116187حسن ايت سي نعيم

12المقر الرئيس إنزكان202251549300حسن بشرى

12المقر الرئيس إنزكان202261504763حسن بن اعليوة

12المقر الرئيس إنزكان20227348618حسن بوداود

12المقر الرئيس إنزكان202281681032حسن بويضس

12المقر الرئيس إنزكان202291682544حسن دسم

12المقر الرئيس إنزكان202301268180حسن مجبوري

12المقر الرئيس إنزكان202311718877حسن نيد براهمان

12المقر الرئيس إنزكان202321448215حسن هماني

12المقر الرئيس إنزكان202331584026حسني خديجة

12المقر الرئيس إنزكان2023455667حفيظ امنار

12المقر الرئيس إنزكان202351306387حفيظ شهري

13المقر الرئيس إنزكان202361579707حميد اباط

13المقر الرئيس إنزكان202371680311حميد التناني

13المقر الرئيس إنزكان202381174993حميد الجنح

13المقر الرئيس إنزكان202391269324حميد صبور

13المقر الرئيس إنزكان202401120892حنان الشعبي
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13المقر الرئيس إنزكان202411265501حنان العسري

13المقر الرئيس إنزكان202421234462خالد ارزا

13المقر الرئيس إنزكان202431581514خالد اسبيسي

13المقر الرئيس إنزكان202441681581خالد أعنان

13المقر الرئيس إنزكان202451175395خالد الدوي

13المقر الرئيس إنزكان202461584718خالد الرزكي

13المقر الرئيس إنزكان202471121299خالد العالمي

13المقر الرئيس إنزكان202481583663خالد الغرابي

13المقر الرئيس إنزكان202491400032خالد القهوي

13المقر الرئيس إنزكان202501682753خالد الكور

13المقر الرئيس إنزكان202511505470خالد ايت سي

13المقر الرئيس إنزكان202521239308خالد سعيدون 

13المقر الرئيس إنزكان202531180588خالد ناب

13المقر الرئيس إنزكان2025463972خديجة باعال

13المقر الرئيس إنزكان202551718841خديجة نحال

13المقر الرئيس إنزكان202561584684خديجة وزبير

13المقر الرئيس إنزكان202571685805دريس  بوريك

13المقر الرئيس إنزكان202581157131دريس بن موسى

13المقر الرئيس إنزكان202591591851راشدة ميموني

13المقر الرئيس إنزكان202601719044رايس سعيد

13المقر الرئيس إنزكان202611113591رجاء سيكي

13المقر الرئيس إنزكان202621405389رشبد هندا

13المقر الرئيس إنزكان202631584093رشيد ادوعزيز

13المقر الرئيس إنزكان202641282349رشيد اكلكل

13المقر الرئيس إنزكان202651116244رشيد البراج

14المقر الرئيس إنزكان202661367218رشيد البوكيوتي

14المقر الرئيس إنزكان202671682523رشيد الديوان

14المقر الرئيس إنزكان202681580257رشيد الشليح 

14المقر الرئيس إنزكان202691177729رشيد اوباقاس

14المقر الرئيس إنزكان202701716796رشيد ايت حمو
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14المقر الرئيس إنزكان202711399406رشيد بندريويش

14المقر الرئيس إنزكان202721306243رشيد بهوش

14المقر الرئيس إنزكان202731580190رشيد بوسكري

14المقر الرئيس إنزكان202741174143رشيد بيديش

14المقر الرئيس إنزكان202751121293رشيد سصيد

14المقر الرئيس إنزكان2027657017رشيد شكري

14المقر الرئيس إنزكان202771718566رشيد لحنش

14المقر الرئيس إنزكان202781588309رضوان الغازي

14المقر الرئيس إنزكان202791173421رضوان بوكضيد

14المقر الرئيس إنزكان202801179612رفق  محمد

14المقر الرئيس إنزكان202811544242زبير محمد

14المقر الرئيس إنزكان202821544784زكريا احمامشا

14المقر الرئيس إنزكان20283772714زكرياء المعتصم

14المقر الرئيس إنزكان202841306366زكرياء بركمن

14المقر الرئيس إنزكان202851180988زمران سعيد

14المقر الرئيس إنزكان202861279922زهرة أمهو 

14المقر الرئيس إنزكان202871583902زهرة فرطاس

14المقر الرئيس إنزكان202881269895زهوال خامس

14المقر الرئيس إنزكان202891157226سالم الكرزابي

14المقر الرئيس إنزكان202901719142سعود الصقر

14المقر الرئيس إنزكان202911579822سعيد  اجرار

14المقر الرئيس إنزكان202921175908سعيد أزلماط

14المقر الرئيس إنزكان20293742188سعيد أزناك

14المقر الرئيس إنزكان202941284259سعيد اشاوي

14المقر الرئيس إنزكان202951681503سعيد الصغيري

15المقر الرئيس إنزكان202961261189سعيد ايت الطاهر

15المقر الرئيس إنزكان202971401590سعيد بايت

15المقر الرئيس إنزكان202981116359سعيد بكون

15المقر الرئيس إنزكان202991264541سعيد بنيج

15المقر الرئيس إنزكان203001152606سعيد بوندرى
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15المقر الرئيس إنزكان203011443788سعيد تنوت

15المقر الرئيس إنزكان203021583321سعيد شاطر

15المقر الرئيس إنزكان203031261173سعيد عاهو

15المقر الرئيس إنزكان203041239167سعيد غيدور

15المقر الرئيس إنزكان203051238742سعيد نديوس

15المقر الرئيس إنزكان203061718950سعيد وشن

15المقر الرئيس إنزكان203071306924سفيان المعدل

15المقر الرئيس إنزكان203081680153سليمان الرحيمي

15المقر الرئيس إنزكان203091157115سليمان دحمان

15المقر الرئيس إنزكان203101269195سليمة الراي

15المقر الرئيس إنزكان203111306395سمر الشخراطي

15المقر الرئيس إنزكان203121116156سمير اترارا

15المقر الرئيس إنزكان203131681771سمير اقدير

15المقر الرئيس إنزكان203141280155سمير عاليي

15المقر الرئيس إنزكان203151719204سيمامح عبداللطيف

15المقر الرئيس إنزكان203161549684صالح ابادو

15المقر الرئيس إنزكان203171408626صالح الكيرح

15المقر الرئيس إنزكان203181281353صبار عبد السالم

15المقر الرئيس إنزكان203191156978صالح الدين فوزي

15المقر الرئيس إنزكان203201265469طارق الضعيف

15المقر الرئيس إنزكان203211156848عادل ادبلقاس

15المقر الرئيس إنزكان203221234553عادل ازلحاض

15المقر الرئيس إنزكان203231277641عادل الرحيمي

15المقر الرئيس إنزكان203241113633عادل تليدي

15المقر الرئيس إنزكان203251405375عادل حداد

16المقر الرئيس إنزكان203261408403عادل شارقي

16المقر الرئيس إنزكان203271173075عائشة بنعياد

16المقر الرئيس إنزكان203281719401عبد االطيف زوتاني

16المقر الرئيس إنزكان203291266147عبد االله الخاضيري

16المقر الرئيس إنزكان203301156987عبد االله تويرتو
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16المقر الرئيس إنزكان203311239600عبد الباسط الطالبي

16المقر الرئيس إنزكان203321233792عبد الجليل اعساسة

16المقر الرئيس إنزكان203331283776عبد الحفيظ نعماني

16المقر الرئيس إنزكان203341233788عبد الحق اعرب

16المقر الرئيس إنزكان203351048054عبد الحق زنيبح

16المقر الرئيس إنزكان203361680455عبد الحكيم بوالراحت

16المقر الرئيس إنزكان203371307386عبد الحكيم حيجي

16المقر الرئيس إنزكان203381684007عبد الحكيم نصر

16المقر الرئيس إنزكان203391177936عبد الحليم الماطا

16المقر الرئيس إنزكان203401176120عبد الحميد البوداري

16المقر الرئيس إنزكان203411122431عبد الحميد بن ادريس

16المقر الرئيس إنزكان203421121327عبد الحميد سمير

16المقر الرئيس إنزكان20343725319عبد الرحمان أشهبون

16المقر الرئيس إنزكان203441681296عبد الرحمان اكر

16المقر الرئيس إنزكان203451116337عبد الرحمان الكساير

16المقر الرئيس إنزكان203461681717عبد الرحمان ايت بن مبارك

16المقر الرئيس إنزكان203471270698عبد الرحمان ايت عتو

16المقر الرئيس إنزكان203481121302عبد الرحمان بوحدو

16المقر الرئيس إنزكان203491116333عبد الرحمان بولبرج

16المقر الرئيس إنزكان203501407199عبد الرحمان لجمار

16المقر الرئيس إنزكان203511718665عبد الرحمان معراس

16المقر الرئيس إنزكان203521117363عبد الرحمن حسني

16المقر الرئيس إنزكان203531690364عبد الرحمن قريشي

16المقر الرئيس إنزكان203541308655عبد الرحيم  الزريدي

16المقر الرئيس إنزكان203551684090عبد الرحيم أبوبكر

17المقر الرئيس إنزكان203561535977عبد الرحيم أخرضيض

17المقر الرئيس إنزكان203571046989عبد الرحيم إضرضار

17المقر الرئيس إنزكان203581281782عبد الرحيم الحيدا

17المقر الرئيس إنزكان203591240377عبد الرحيم الطالبي

17المقر الرئيس إنزكان203601583605عبد الرحيم العسري
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17المقر الرئيس إنزكان203611051401عبد الرحيم الفاضل

17المقر الرئيس إنزكان203621234898عبد الرحيم بنكرة

17المقر الرئيس إنزكان203631265065عبد الرحيم بوالزيت

17المقر الرئيس إنزكان203641682320عبد الرحيم بؤدي

17المقر الرئيس إنزكان203651682301عبد الرحيم بواليد

17المقر الرئيس إنزكان203661717566عبد الرحيم دراج

17المقر الرئيس إنزكان203671683558عبد الرحيم كربيص

17المقر الرئيس إنزكان203681400695عبد الرحيم نايت موسى

17المقر الرئيس إنزكان20369718267عبد الرزاق تاقي

17المقر الرئيس إنزكان2037060851عبد السالم أبو الجوف

17المقر الرئيس إنزكان203711266089عبد السالم الجيد

17المقر الرئيس إنزكان203721180947عبد السالم الزروالي

17المقر الرئيس إنزكان203731264236عبد السالم باسا

17المقر الرئيس إنزكان203741116096عبد السالم ناصري

17المقر الرئيس إنزكان203751551156عبد الصمد السرادقي

17المقر الرئيس إنزكان203761282469عبد العالي بوعلكة

17المقر الرئيس إنزكان203771158048عبد العالي عاشور

17المقر الرئيس إنزكان203781121354عبد العالي نورة

17المقر الرئيس إنزكان203791399823عبد العزيز البوخاري

17المقر الرئيس إنزكان203801681534عبد العزيز التوكاني

17المقر الرئيس إنزكان203811157079عبد العزيز الداودي

17المقر الرئيس إنزكان203821584291عبد العزيز الشكر

17المقر الرئيس إنزكان203831263459عبد العزيز العيساوي

17المقر الرئيس إنزكان203841689189عبد العزيز الفريدي

17المقر الرئيس إنزكان203851504775عبد العزيز المتوكل

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203861305776عبد العزيز أمزيل

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203871399478عبد العزيز بسكر

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203881681976عبد العزيز بعال

01مدرج المقر الرئيس إنزكان2038958846عبد العزيز زهير

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203901177687عبد العزيز ولياض
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2020لوائح المترشحين المقبولين الجتياز اإلختبار الكتابي لمباراة ولوج مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية دورة مارس 

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز اإلختبار الكتابي للمباراة  

 على الساعة التاسعة صباحا2020 مارس 07السبت : تاريخ اإلجراء
الحضور إلى مركز اإلختبار نصف ساعة قبل موعد اإلجراء مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203911172843عبد الغاني عينوس

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203921267838عبد الغني الشكر

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203931407416عبد الكبير أبو الريش

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203941263839عبد الكبير انشكار

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203951234158عبد الكبير أيت أبها

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203961117297عبد الكريم بلحاج

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203971180647عبد الكريم جلد

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203981234879عبد اللطيف بنداني

01مدرج المقر الرئيس إنزكان203991174371عبد اللطيف بوصاكي

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204001583304عبد اللطيف شنوف

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204011684303عبد اللطيف صرحان

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204021582610عبد اللطيف عمارة

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204031584045عبد اللطيف هي

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204041401192عبد هللا  مسلك

01مدرج المقر الرئيس إنزكان2040558933عبد هللا ابعقيل

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204061263200عبد هللا أبلي

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204071284237عبد هللا إبورك

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204081234468عبد هللا أسكات 

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204091173876عبد هللا أشركيك

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204101684259عبد هللا الصادق

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204111583595عبد هللا العفير

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204121174657عبد هللا امكرو

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204131683450عبد هللا ايدايكن

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204141717165عبد هللا بن دادا

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204151717291عبد هللا بوكرا

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204161683497عبد هللا جديد

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204171719400عبد هللا زويد

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204181269300عبد هللا سعدي

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204191263163عبد هللا عبيبان

01مدرج المقر الرئيس إنزكان204201157043عبد هللا لكناوي 
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2020لوائح المترشحين المقبولين الجتياز اإلختبار الكتابي لمباراة ولوج مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية دورة مارس 

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز اإلختبار الكتابي للمباراة  

 على الساعة التاسعة صباحا2020 مارس 07السبت : تاريخ اإلجراء
الحضور إلى مركز اإلختبار نصف ساعة قبل موعد اإلجراء مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204211238444عبد هللا مبروش

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204221121179عبد هللا مستعد

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204231156823عبد هللا موافي

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204241266581عبد المالك السجيد

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204251306149عبد المالك بيهتي

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204261116282عبد المجيد الكرومي

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان2042758839عبد الناصر ايت ساسي

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204281549189عبد الناصر قريشي

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204291308952عبد الهادي المباركي

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204301121257عبد الهادي المهر

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204311682327عبد الهادي بوراية

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204321683409عبد الهادي حمي

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان2043359024عبد الهادي رياضي

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204341584480عبد الهادي مقديم

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204351504391عبد الوارث اجكرير

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204361046807عبدالحق اتار

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204371152865عبدالحق حجو

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204381268009عبدالعالي لفروني

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204391401188عبدهللا  بوزغيبة

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204401156757عبدهللا ايت بوبكر

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204411173354عبدهللا باريز

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204421121467عبدهللا بكيوض

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204431121208عبدهللا بن بريك

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204441157326عبدهللا بولبرج

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204451121513عبدهللا بيكانمين

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204461403188عبدهللا لحسيني

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204471157281عبدال بوشيا

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204481238967عثمان الحاج

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204491115888عثمان غبراوي

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204501236992عثمان فوزي
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رقم القاعةمقر اجراء االختبار الكتابيرقم التأجيررقم االمتحاناالسم الكامل
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يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز اإلختبار الكتابي للمباراة  

 على الساعة التاسعة صباحا2020 مارس 07السبت : تاريخ اإلجراء
الحضور إلى مركز اإلختبار نصف ساعة قبل موعد اإلجراء مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204511550755عدي العثماني

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204521681895عرباني نادية

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204531684145عزيز امالك

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204541584504عزيز منصف

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204551409112عصام الصادقي

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204561599006عصام بن صالح

  02مدرج المقر الرئيس إنزكان204571584541عصام نجاري

1ملحقة أكادير204581234504عطيفي فاطمة

1ملحقة أكادير204591047482عالل ايت احمد ابهو

1ملحقة أكادير204601580893علي  افقرن

1ملحقة أكادير204611239028علي أتدلي

1ملحقة أكادير204621580232علي الشجعي

1ملحقة أكادير2046357798علي الغضو

1ملحقة أكادير204641680851علي ايت سعيد

1ملحقة أكادير204651173471علي بلكير 

1ملحقة أكادير204661174240علي بن المعطي

1ملحقة أكادير2046757751علي جلولي

1ملحقة أكادير204681235666علي شرايم

1ملحقة أكادير204691175374علي ضلع

1ملحقة أكادير204701179396علي لطفي

1ملحقة أكادير204711718743علي ملوكي

1ملحقة أكادير204721582388عمارة الهاشمي

1ملحقة أكادير204731549459عمر ابوزرار

1ملحقة أكادير204741047900عمر الديب

1ملحقة أكادير204751174621عمر السويدي

1ملحقة أكادير20476739365عمر الكوري

1ملحقة أكادير204771581187عمر المحمدي

1ملحقة أكادير204781238935عمر اوكشا

1ملحقة أكادير204791716794عمر ايت حامد

1ملحقة أكادير204801121163عمر بحمان
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 على الساعة التاسعة صباحا2020 مارس 07السبت : تاريخ اإلجراء
الحضور إلى مركز اإلختبار نصف ساعة قبل موعد اإلجراء مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية

1ملحقة أكادير204811581812عمر بران

1ملحقة أكادير204821504399عمر بن البصير

2ملحقة أكادير204831121551عمر بن الشيخ

2ملحقة أكادير204841235366عمر بوصكيض

2ملحقة أكادير204851177324عمر حيمر

2ملحقة أكادير204861267691عمر خاطر

2ملحقة أكادير204871718507عمر خلود

2ملحقة أكادير204881581502عمر سلمي

2ملحقة أكادير204891684352عمر سوداني

2ملحقة أكادير204901584830عمر صبار

2ملحقة أكادير204911719217عمر صويلح

2ملحقة أكادير2049259061عمر كرسطان

2ملحقة أكادير204931121364عمر لديب

2ملحقة أكادير204941267845عمر لشكر

2ملحقة أكادير204951179400عمر لطفي

2ملحقة أكادير2049664122عمر هموش

2ملحقة أكادير204971305789عوكاش عمر

2ملحقة أكادير204981548760فاضمة مفيد

2ملحقة أكادير204991683198فاطمة ازمر

2ملحقة أكادير205001550387فاطمة البالني

2ملحقة أكادير205011405808فاطمة تمجشت

2ملحقة أكادير205021268353فاطمة مرباح

2ملحقة أكادير205031268284فاطمة مسمار

2ملحقة أكادير205041683328فاطمة هيت

2ملحقة أكادير205051121308فريد الحيحي

2ملحقة أكادير205061048027فريد طجطاج

2ملحقة أكادير205071549442فهد ايت وزاز

3ملحقة أكادير205081266755فياض محمد

3ملحقة أكادير205091584689قسيس رشيد

3ملحقة أكادير205101681822كريم أميوس
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الحضور إلى مركز اإلختبار نصف ساعة قبل موعد اإلجراء مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية

3ملحقة أكادير205111121217كريم بوستى

3ملحقة أكادير205121680849كريمة أيت ريس

3ملحقة أكادير205131404650كمال الحياني

3ملحقة أكادير205141309211كهالن السعيد

3ملحقة أكادير205151682893لبنى المكنوني

3ملحقة أكادير20516746839لحسن أعالل

3ملحقة أكادير205171549749لحسن اكومي

3ملحقة أكادير205181680501لحسن الزحا

3ملحقة أكادير2051959504لحسن أمزيغ

3ملحقة أكادير205201583299لحسن شامور

3ملحقة أكادير205211597639لحسن لمودن

3ملحقة أكادير205221157288لحوس الحسن

3ملحقة أكادير205231681027لطيفة بوتا

3ملحقة أكادير205241180659لطيفة جباري

3ملحقة أكادير205251157367لطيفة سداتي

3ملحقة أكادير205261681338لعبوبي العربي

3ملحقة أكادير205271581033لكعيري حنان

3ملحقة أكادير205281549081لكاللف محمد 

3ملحقة أكادير205291545445الصديق ايت الشريف, م

3ملحقة أكادير205301238460عبد اللطيف مصلوحي, م

3ملحقة أكادير205311177482ادريس المشيشي.م

3ملحقة أكادير2053263312مبارك أكداش

4ملحقة أكادير205331581797مبارك بابا

4ملحقة أكادير205341583266مبارك بوزيد

4ملحقة أكادير205351157332مبارك لمبركي

4ملحقة أكادير205361160957مبارك وطيل

4ملحقة أكادير205371156270مبروكي هشام

4ملحقة أكادير205381718772محاين عماد

4ملحقة أكادير205391122285محمد  العسري

4ملحقة أكادير205401282748محمد  زكلو
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الحضور إلى مركز اإلختبار نصف ساعة قبل موعد اإلجراء مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية

4ملحقة أكادير205411546744محمد  مرابط

4ملحقة أكادير205421718333محمد ابرتاح

4ملحقة أكادير205431237492محمد ابن المهدي

4ملحقة أكادير205441173885محمد أبوهاس

4ملحقة أكادير205451156764محمد أحويالت

4ملحقة أكادير205461122267محمد ادبحمي

4ملحقة أكادير205471265278محمد اشميعة

4ملحقة أكادير205481268933محمد افارس

4ملحقة أكادير205491157315محمد افيس

4ملحقة أكادير205501158049محمد البدري

4ملحقة أكادير205511181455محمد البشير توابي

4ملحقة أكادير205521156738محمد الحاين

4ملحقة أكادير205531266053محمد الحديفي

4ملحقة أكادير2055491272محمد الحيان

4ملحقة أكادير205551681074محمد الديب

4ملحقة أكادير205561683108محمد الرامي

4ملحقة أكادير205571264050محمد الزكراوي

5ملحقة أكادير205581582073محمد الساحلي

5ملحقة أكادير205591589622محمد الضحوي

5ملحقة أكادير205601597646محمد العسري
5ملحقة أكادير205611236411محمد الكاريم

5ملحقة أكادير205621448110محمد الكتتني 

5ملحقة أكادير205631173135محمد المباركي

5ملحقة أكادير205641682957محمد المصيلحة

5ملحقة أكادير205651681797محمد المهدي

5ملحقة أكادير205661717916محمد المودن

5ملحقة أكادير205671047672محمد الهزام

5ملحقة أكادير205681048435محمد انجار

5ملحقة أكادير205691174954محمد ايت احدوا

5ملحقة أكادير2057055961محمد ايت الرامي
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يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز اإلختبار الكتابي للمباراة  

 على الساعة التاسعة صباحا2020 مارس 07السبت : تاريخ اإلجراء
الحضور إلى مركز اإلختبار نصف ساعة قبل موعد اإلجراء مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية

5ملحقة أكادير205711263557محمد ايت العربي

5ملحقة أكادير2057254713محمد ايت القاضي

5ملحقة أكادير205731692617محمد ايت برح

5ملحقة أكادير205741581722محمد ايت عدي

5ملحقة أكادير205751680840محمد ايت لحسن

5ملحقة أكادير205761680453محمد أيت لحسن

5ملحقة أكادير205771115904محمد أيوب

5ملحقة أكادير205781401580محمد باخ

5ملحقة أكادير205791717158محمد بنعمارا

5ملحقة أكادير205801597308محمد بنقدر

5ملحقة أكادير205811682359محمد بوادو

5ملحقة أكادير205821046781محمد بوتجيم

6ملحقة أكادير205831406599محمد بوتسعة

6ملحقة أكادير20584740708محمد بوتكياض

6ملحقة أكادير205851281367محمد بوجكد

6ملحقة أكادير205861122344محمد بوحميد

6ملحقة أكادير205871235351محمد بوراس

6ملحقة أكادير205881446490محمد بوعبيدي

6ملحقة أكادير205891580162محمد بوكيوض

6ملحقة أكادير205901307509محمد جدير

6ملحقة أكادير205911598043محمد حريز

6ملحقة أكادير205921051257محمد حسني

6ملحقة أكادير205931284800محمد خليوي

6ملحقة أكادير205941682499محمد دناني

6ملحقة أكادير205951597315محمد ديان

6ملحقة أكادير205961584759محمد رندي

6ملحقة أكادير205971233723محمد زنان

6ملحقة أكادير205981684540محمد زواين

6ملحقة أكادير205991581522محمد سماللي

6ملحقة أكادير206001155507محمد سنوسي
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6ملحقة أكادير206011269621محمد سومان

6ملحقة أكادير206021044717محمد شعير

6ملحقة أكادير206031284342محمد عزمي

6ملحقة أكادير206041597937محمد عزي

6ملحقة أكادير206051716922محمد عمران

6ملحقة أكادير206061282312محمد كاني

6ملحقة أكادير206071121300محمد لكايسي

7ملحقة أكادير206081050457محمد لمامي

7ملحقة أكادير206091368662محمد لهرميس

7ملحقة أكادير206101504138محمد لوطفي

7ملحقة أكادير206111718780محمد منصف

7ملحقة أكادير206121447341محمد مهوان

7ملحقة أكادير206131240440محمد موسى

7ملحقة أكادير206141118159محمد هرموش

7ملحقة أكادير206151180028محمد وجهاين

7ملحقة أكادير206161047006محند اوعبد المومن

7ملحقة أكادير2061756623محند بن بريك

7ملحقة أكادير206181680510محند نايت مسعود

7ملحقة أكادير206191044828مراد الهدري

7ملحقة أكادير206201591847مراد أمعيط

7ملحقة أكادير206211550911مرشد احمد

7ملحقة أكادير206221584805مريم سكويض

7ملحقة أكادير206231268401مزوغ عبدهللا

7ملحقة أكادير206241583333مصطفى  شكرو

7ملحقة أكادير206251582049مصطفى الغيالني

7ملحقة أكادير206261116401مصطفى الفارسي

7ملحقة أكادير206271236681مصطفى الوافي

7ملحقة أكادير206281681199مصطفى الوعداري

7ملحقة أكادير206291234102مصطفى ايت همو

7ملحقة أكادير206301686653مصطفى بركوشي
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7ملحقة أكادير206311682157مصطفى بن لوكار

7ملحقة أكادير206321264844مصطفى بهوش

8ملحقة أكادير206331237607مصطفى جبال

8ملحقة أكادير206341683587مصطفى خوشي

8ملحقة أكادير206351448136مصطفى زياني

8ملحقة أكادير206361047487مصطفى عتيق

8ملحقة أكادير206371048307مصطفى عياش 

8ملحقة أكادير206381545349منير  اكداش

8ملحقة أكادير206391121336موالي احمد منير

8ملحقة أكادير2064057232موالي إسماعيل عدنان

8ملحقة أكادير206411121262موالي الحسن بوكطوس

8ملحقة أكادير206421550433موالي الشريف السكراتي

8ملحقة أكادير206431234354موالي المصطفى امورغ

8ملحقة أكادير2064457221موالي رشيد ادوش

8ملحقة أكادير206451504770موالي عبد هللا دياني

8ملحقة أكادير206461680865موالي محمد المناني

8ملحقة أكادير206471409752مولود  ازوض

8ملحقة أكادير2064856618مولود بوليد

8ملحقة أكادير206491117732نادية كوسكار

8ملحقة أكادير206501268684نجوى إبراهيم

8ملحقة أكادير206511265456نعيمة الشفير

8ملحقة أكادير206521156939نعيمة اوبيدار

8ملحقة أكادير206531680461نعيمة بن حدو

8ملحقة أكادير206541157382نور الدين اغونان

8ملحقة أكادير206551046568نور الدين أوعثمان

8ملحقة أكادير206561684670نور الدين أيت رحو

8ملحقة أكادير206571235170نور الدين بوالديس

9ملحقة أكادير206581682244نور الدين بوفوس

9ملحقة أكادير206591234109نور الهدى ايت حماد

9ملحقة أكادير206601584030نوفل حسوني
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9ملحقة أكادير206611114688هدى بنهنية

9ملحقة أكادير206621263964هشام  اطالسي

9ملحقة أكادير2066391502هشام اشبي

9ملحقة أكادير206641115431هشام البويحياوي

9ملحقة أكادير206651446944هشام الزروقي

9ملحقة أكادير206661181350هشام تابي

9ملحقة أكادير206671448001هشام وحميد 

9ملحقة أكادير206681718951وشني محمد

9ملحقة أكادير206691178651وعزان عبد العزيز

9ملحقة أكادير206701263279وئام ابودريس

9ملحقة أكادير206711121338ياسين اديح

9ملحقة أكادير206721047889ياسين زمرور

9ملحقة أكادير206731265191يامنة شرادي

9ملحقة أكادير206741690797يوسف التسليم

9ملحقة أكادير206751281288يوسف الحمري

9ملحقة أكادير206761405184يوسف بيشوارين

9ملحقة أكادير206771283829يوسف سالم 

9ملحقة أكادير206781718458يوسف كتاني

9ملحقة أكادير206791584336يوسف لميد

9ملحقة أكادير206801156702يوسف وهلبي

9ملحقة أكادير206811584963يوسف يسين

9ملحقة أكادير206821048206يونس الغول
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