
رقم

 االمتحان
االسم والنسب 

بطافة التعريف

 الوطنية
تاريخ و توقيت االختبار

 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومH636515وفاء الهليل2011

2014
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومPA120871ادريس تازيغ

2015
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومJM1593عثمان استيت

2020
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومPA86190خاليد الصالحي

2022
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومEE306574يوسف لشهب

2023
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومAB530186ياسين افلوس

2025
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومGB157506زرود ياسين

2028
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومN368569فاطمة الزهراء الزمان

2030
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومEE493684محمد عتيلة

2031
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومIB125467عبد الغاني الوهامي

2035
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومUC145026خديجة الحسناوي 

2040
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومEE430749مصطفى شرايم 

2042
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومEE10855سفيان النائم 

2043
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومI639577بهيجة بولمعاط

2056
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومPA84866الصديق باكي

2058
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومL536267هاجر السعود

2063
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومIA100097علي أزكاغ

2067
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 23 يومIA86828أكريش جواد

2070
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومBJ309406عزيز شفيق

2075
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومJT36381انتصار لحميدي

      حضير مباريات لتبريز         الئحة المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الشفوي لمباراة الدخول إلى السنة األولى من سلك ت

معلوميات: تخصص                              2018                    دورة يوليوز 

يعتبر هذا االعالن بمثابة استدعاء جماعي

ملحقة وادي الذهب:  مركز االختبار الشفوي

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

اسفي- مراكش 



2078
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومUA64612علي ايت عمر

2088
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومCD227275نوفل العيساوي

2091
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومJE198886محمد ورخان

 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومPA75182عبد الصماد عبد الوافي2108

2111
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومGM160713حسن لكوطي

2128
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومU172972سفيان بزيان

2135
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومM36293رشيد ازري

2136
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومG541529عماد الحضراتي

2137
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومPB88883يوسف بوح

2145
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومV296640محمد الهاوي

2146
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومUC142575احمد ايت حساين

2147
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومI338878إبراهيم الصادقي

2152
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومUA69059لحسن مالك

2156
 صباحا والنصف السابعة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومEB94755خالد لبهالة


