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EE507954ثورية الوراق1

EE507954نور الدين خايوسف2

PA210772فاطمة شوقي3

HH104010حمزة تيسخت4

IC68743محسن القصري5

PA134245علي الخالدي6

HH52298كريمة الهتهوتي7

H488044حمزة وادي8

V260236ادريس بوحميدي9

EE344480حنان احميمات10
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DC31803ايمان شريفة13
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MA94137لحسن دينار15

P277561عبد الحميد رياضي16

GA159391خديجة بوكرين17

GN185924مريم ازوينب18

ID17295حمزة زعرور19

Z445521محمد بلعتيق20

PA102213لحسن ايت الخور21

HA168742إسماعيل اعريش22

CD394527عزالدين كعيبة23

CD394806يوسف شحم24

CD316326ياسر بودي25

JB463851محمد المشكور26

UC128815الزهراء بومسعود27

AD187908وليد الوارثي28

AE33207الخالص المهدي29

F529416محمد بوجمعاوي30

F538125هاجر بوجمعاوي31

Y409958حنان الزراري32

HA120511عبد الوهاب نديم33

IA150833ادريس فالحي34

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

اسفي- مراكش 

2018دورة - الئحة بأسماء المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الكتابي لمباراة الدخول إلى السنة األولى من سلك تحضير التبريز 

فيزياء: تخصص

(ابن رشد ) على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الرئيسي 2018 يوليوز 16 و15 و14: تاريخ وتوقيت انطالق االختبار

يعتبر هذا االعالن بمثابة استدعاء جماعي، وعلى المترشحين الحضور نصف ساعة قبل انطالق موعد االختبار



JB443881خالد المرابط35

P290544جار هللا لطيف 36

JK15108عبد المجيد تروال37

HA148616عبد هللا الفهمي38

IC91612عبد هللا القائد39
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Y373580رشيد الجوهري53

J410022سعيد بوزيت54

H577599كوثر شميكلي55

F560408جديدي الزهراء56

JB365483مصطفى ايت المودن57

S728663عصام شوراق58

G620735اسامة السات59

EC20518غزالن الرحالي60

G528309فاطمة الزهراء بوجان61

PA133502عبد الواحد ناعمي62

EC21739نبيل العسري63

H579622ايمان الناظر64
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F565292عصام نجمة76

JB385462إدريس بركيسي77

JC524889رشيد بن كجان78
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EE449026محمد اغرضة144


