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التأجٌر رقموالنسب االسماالمتحان رقم

1155843بلمودن ٌوسف19001

1265929الهداجً فوزي19002

1047411درٌوش أمال19003

1120847ٌوسف موالي ربه عبد19004

1120723جرم مصطفى19005

1239731ٌاسٌن هشام19006

1052737العلواوي ٌوسف19007

1367422االنصاري سعٌدة19008

1120664خرصة أٌت خلٌل19009

1720927الفوناس ابراهٌم19010

1584570النحٌلة مٌلود19011

1052522الٌعقوبً جمال19012

1719159السمدانً كرٌمة19013

64651ثابت المهدي19014

1049228العجٌل الهادي عبد19015

1719086اركٌزة رضوان19016

1717470شقومً الجلٌل عبد19017

1239270صادق االله عبد19018

775838الناجً سمٌرة19019

1683287كوٌرٌر احمد19020

1682832الهواري محمد19021

1049465الحوات السالم عبد19022

1716717أضاض محمد19023

1717499شٌهن عادل19024

آسفً-  مراكش جهة والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة االكادٌمٌة

التربوٌة االدارة سلك الى الدخول لمباراة الكتابً االختبار الجتٌاز المقبولٌن المترشحٌن الئحة

 التربوٌة االدارة أطر تكوٌن مسلك

2019 ٌونٌو 29 دورة

جماعً استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحٌن وعلى 

الزوال بعد الواحدة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة من 2019 ٌونٌو 29 السبت ٌوم: االختبار انطالق وتوقٌت تارٌخ

مالك اإلمام اإلعدادٌة الثانوٌة:  المباراة إجراء مركز
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آسفً-  مراكش جهة والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة االكادٌمٌة

التربوٌة االدارة سلك الى الدخول لمباراة الكتابً االختبار الجتٌاز المقبولٌن المترشحٌن الئحة

 التربوٌة االدارة أطر تكوٌن مسلك

2019 ٌونٌو 29 دورة

جماعً استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحٌن وعلى 

الزوال بعد الواحدة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة من 2019 ٌونٌو 29 السبت ٌوم: االختبار انطالق وتوقٌت تارٌخ

مالك اإلمام اإلعدادٌة الثانوٌة:  المباراة إجراء مركز

1684542زوانً محمد19025

1583315الشرفً الحكٌم عبد19026

1120839بتٌوى فهد19027

1261852الحرٌشً هللا عبد19028

1178001جروان العالً عبد19029

1505536دٌدي الرزاق عبد19030

1153410النباكً اللطٌف عبد19031

1721973زٌد الباسط عبد19032

1549092المعزوزي حمٌد19033

1593460لكجل الرحٌم عبد19034

1718529العلٌوي اكرام19035

1716849اخراز لٌلى19036

1233864فكري أبو الدٌن نور19037

1718088الصوفً المصطفى19038

1052368غٌبول رشٌد19039

1681502 صلوجً مٌلود19040

1239131الرمزي نادٌة19041

64480الدرٌكً رشٌد19042

60622بلعصري حسن19043

1177187 الزعاٌر حمٌد19044

1682053بلفحٌلً كرٌمة19045

1267802لعرج كرٌمة19046

62627الفتاشً بدٌعة19047

1719012القرناوي سامٌة19048
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آسفً-  مراكش جهة والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة االكادٌمٌة

التربوٌة االدارة سلك الى الدخول لمباراة الكتابً االختبار الجتٌاز المقبولٌن المترشحٌن الئحة

 التربوٌة االدارة أطر تكوٌن مسلك

2019 ٌونٌو 29 دورة

جماعً استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحٌن وعلى 

الزوال بعد الواحدة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة من 2019 ٌونٌو 29 السبت ٌوم: االختبار انطالق وتوقٌت تارٌخ

مالك اإلمام اإلعدادٌة الثانوٌة:  المباراة إجراء مركز

1239379 الساٌح فوزٌة19049

1583745المرزوقً محمد19050

1590279الكراوي لطٌفة19051

1046116الكصاب هشام19052

1269232غرابً مٌلود19053

1718644لواح لحسن19054

1268780عكشة زكرٌاء19055

1680215 بوزرمٌن بوشرة19056

723913الفوج محمد19057

1717035باكً حفٌظة19058

91867الشقٌف سعٌد19059

1682063بلقاضً المصطفى19060

988543بوكرٌن الحسن19061

1599232الدركاوي هشام19062

1683779معالم نوفل امٌن19063

1581082الغرابً ٌسٌر19064

1043862عجنكان رضوان19065

60777الشرقً بن ٌوسف19066

1236699الوثٌق االله عبد19067

720987بنهار الدٌن عز19068

1236571الماوردي سعد19069

1584494منٌرمحسٌم19070

1581306وكري محمد19071

1683524جهً رفٌق19072
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آسفً-  مراكش جهة والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة االكادٌمٌة

التربوٌة االدارة سلك الى الدخول لمباراة الكتابً االختبار الجتٌاز المقبولٌن المترشحٌن الئحة

 التربوٌة االدارة أطر تكوٌن مسلك

2019 ٌونٌو 29 دورة

جماعً استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحٌن وعلى 

الزوال بعد الواحدة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة من 2019 ٌونٌو 29 السبت ٌوم: االختبار انطالق وتوقٌت تارٌخ

مالك اإلمام اإلعدادٌة الثانوٌة:  المباراة إجراء مركز

1581326واعزٌز أمٌن عادل19073

1579902أروهال أسماء19074

1236001العطاوي طارق19075

1180664مزوز عماد19076

1401217خلفً أحمد19077

1264233بارو محمد19078

62739زضاضً سعٌد19079

1368492إجاعلً توفٌق19080

1581945العلوي الحسن موالي19081

1049597لمرٌس محمد19082

1119949بوشو  بوبكر19083

1236175الغابة الهادي عبد19084

1582692اكوجٌل مصطفى19085

1114582اسكور خالد19086

1264989بوركوكو الحلٌم عبد19087

1049439ابرجً محمد19088

1582774الهور اٌت الرحٌم عبد19089

1114615ٌوحاد سعٌدة19090

1406265بوزٌان اٌت الحً عبد19091

1682344بوسردون طه احمد19092

1154752الهارونً العلً رشٌد موالي19093

1238100لمكونً المصطفى19094

1583373الذهبً المصطفى19095

1581020العسل شرف19096
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آسفً-  مراكش جهة والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة االكادٌمٌة

التربوٌة االدارة سلك الى الدخول لمباراة الكتابً االختبار الجتٌاز المقبولٌن المترشحٌن الئحة

 التربوٌة االدارة أطر تكوٌن مسلك

2019 ٌونٌو 29 دورة

جماعً استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحٌن وعلى 

الزوال بعد الواحدة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة من 2019 ٌونٌو 29 السبت ٌوم: االختبار انطالق وتوقٌت تارٌخ

مالك اإلمام اإلعدادٌة الثانوٌة:  المباراة إجراء مركز

1305675زبٌر اٌت رشٌد19097

60852الختامً االله عبد19098

1407358مسلٌم غزالن19099

706651شنوان خالد19100

1583159بوشروٌط اللطٌف عبد19101

1716917عمً الصادق عبد19102

707692حمو اٌت السالم عبد19103

1265586العاللً رشٌد19104

1550907مومن ابراهٌم19105

1049438ادرار محمد19106

1159185بوحمدان الجلٌل عبد19107

1234069ابرٌك اٌت خالد19108

1720165بوخبز موحى19109

1583382دٌرازي اسماعٌل19110

1114735انزة عل19111ً

1154699بوجمعة اٌت  سمٌر19112

1306340بوتٌري رضوان19113

1716932انفلوس اللطٌف عبد19114

1582128الطالب اٌد محمد19115

1367009بوعزة اٌت الحسٌن19116

1179412الوٌزي محماد19117

1154868مخلوفً محمد19118

1401098زربان ٌاسٌن19119

1406449المقدم بن الزهراء فاطمة19120
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آسفً-  مراكش جهة والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة االكادٌمٌة

التربوٌة االدارة سلك الى الدخول لمباراة الكتابً االختبار الجتٌاز المقبولٌن المترشحٌن الئحة

 التربوٌة االدارة أطر تكوٌن مسلك

2019 ٌونٌو 29 دورة

جماعً استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحٌن وعلى 

الزوال بعد الواحدة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة من 2019 ٌونٌو 29 السبت ٌوم: االختبار انطالق وتوقٌت تارٌخ

مالك اإلمام اإلعدادٌة الثانوٌة:  المباراة إجراء مركز

1580761غانم الدٌن عز19121

1114571الماغلٌف مٌلود19122

1180999الزوبٌر هشام19123

1119909الرحال اللطٌف عبد19124

1114677بورزٌق رشٌد19125

1267551قدٌم ٌونس موالي19126

1179531سعٌد احمد مٌالح19127

1268755النقراشً اسماء19128

1405809باٌفو مبارك19129

1266517الراضً عادل19130

1269780تمسلً أمٌن19131

1266934حدانً حسن19132

1265820الفقٌر سفٌان19133

1238957امو ولد محمد19134

1239101رفٌق الدٌن صالح19135

1750263المجاهٌد محمد19136

1283770أبكار المصطفى19137

1755976مخزن الدٌن نور19138

1686791الحسٌن اد محمد19139

1722130العال ابو المصطفى19140

1542762حماتً ابراهٌم19141

1546384البوطً محمد19142

1690315محسن الدٌن عز19143

1692876اوبها خالد19144
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آسفً-  مراكش جهة والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة االكادٌمٌة

التربوٌة االدارة سلك الى الدخول لمباراة الكتابً االختبار الجتٌاز المقبولٌن المترشحٌن الئحة

 التربوٌة االدارة أطر تكوٌن مسلك

2019 ٌونٌو 29 دورة

جماعً استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحٌن وعلى 

الزوال بعد الواحدة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة من 2019 ٌونٌو 29 السبت ٌوم: االختبار انطالق وتوقٌت تارٌخ

مالك اإلمام اإلعدادٌة الثانوٌة:  المباراة إجراء مركز

1283881كروم بن الصادق عبد19145

1597633مور طارق19146

1680300الطمع ابراهٌم19147

1153918بلقٌس الكرٌم عبد19148

62622حسن الطاهري19149

1268625ناشطً ٌوسف19150

1598100بنعلً محمد19151

1580789الرزاق عبد حداوي19152

1235197غزال بو سعاد19153

1405720الزروالً سعٌد19154

1719020الرزاق عبد ربٌع19155

56486الحسناوي محمد19156

740822بوٌدة جمال19157

1583838الطوٌل ادرٌس19158

1721172الدٌن نور كربال19159ً

1368118باعبو محمد19160

1719972ٌاسٌن بات19161ً

1265477الظاهر محمد19162

766214نوقرة المعط19163ً

1305792جواد العون19164ً

1155092لمجٌد االدرٌس19165ً

1118922صابر سعٌد19166

1239294ساكم ٌونس19167

1305996ٌونس بلعٌشى19168
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آسفً-  مراكش جهة والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة االكادٌمٌة

التربوٌة االدارة سلك الى الدخول لمباراة الكتابً االختبار الجتٌاز المقبولٌن المترشحٌن الئحة

 التربوٌة االدارة أطر تكوٌن مسلك

2019 ٌونٌو 29 دورة

جماعً استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحٌن وعلى 

الزوال بعد الواحدة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة من 2019 ٌونٌو 29 السبت ٌوم: االختبار انطالق وتوقٌت تارٌخ

مالك اإلمام اإلعدادٌة الثانوٌة:  المباراة إجراء مركز

1047303افرندي الحق عبد19169

1047149بوسالمة هللا عبد19170

1406063سلٌمان موالي الزاك19171ً

1047212السوٌدي الدٌن نور19172

1234779بلفقٌه عبدهللا19173

1177616رضوان لٌا19174

1267867بشرى لكرٌضة19175

1309708العالً عبد زٌد19176

1545602المصطفى هرواش19177

1047307سلٌم رشٌد19178

1240940علو لحسن موالي19179

1281736سٌبوٌه أحمد19180

1583724الخرشً أسامة19181

1155099أحمد المساوي19182

1720248شفٌق بدٌعة19183

1447333القبلً رشٌد19184

1592629العسري اٌت جهان19185

1591759خالد الرقٌب19186ً

1266739محمد فاروق19187

1581459رزقً خدٌجة19188

1751254الساٌل ٌاسٌن19189

1280688طبوش خالد19190

1270273هرموش عل19191ً

1718367احلمً عبدهللا19192



9/21

التأجٌر رقموالنسب االسماالمتحان رقم

آسفً-  مراكش جهة والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة االكادٌمٌة

التربوٌة االدارة سلك الى الدخول لمباراة الكتابً االختبار الجتٌاز المقبولٌن المترشحٌن الئحة

 التربوٌة االدارة أطر تكوٌن مسلك

2019 ٌونٌو 29 دورة

جماعً استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحٌن وعلى 

الزوال بعد الواحدة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة من 2019 ٌونٌو 29 السبت ٌوم: االختبار انطالق وتوقٌت تارٌخ

مالك اإلمام اإلعدادٌة الثانوٌة:  المباراة إجراء مركز

1582777اجو أٌت سفٌان19193

1720467البدوي بشرى19194

1585000زنوال بدٌع19195

1545357الحسن موسى19196

1052753لكر لحسن19197

1122169ادرٌس بقا19198

92735اسوس حسن19199

1122179حلمً حسن19200

1051401الفاضل عبدالرحٌم19201

1680860اقرمٌم محمد19202

1405770الطاهري كبور19203

1680811أفرٌاض أحمد19204

1718476هللا خلف حفٌظ19205

1406542بوحوش محمد19206

1582607اعفان سٌدمو19207

1584437مرنوفً سهٌل19208

1307546كرٌم حسن19209

89683نجٌب عبدهللا19210

1719654رزاق أبو حسن19211

1283707ادجان المصطفى19212

1401199العروي ملٌكة19213

1597385سالك الحسٌن19214

64099لبرابر ادرٌس19215

1593334جانطً حسن19216
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آسفً-  مراكش جهة والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة االكادٌمٌة

التربوٌة االدارة سلك الى الدخول لمباراة الكتابً االختبار الجتٌاز المقبولٌن المترشحٌن الئحة

 التربوٌة االدارة أطر تكوٌن مسلك

2019 ٌونٌو 29 دورة

جماعً استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحٌن وعلى 

الزوال بعد الواحدة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة من 2019 ٌونٌو 29 السبت ٌوم: االختبار انطالق وتوقٌت تارٌخ

مالك اإلمام اإلعدادٌة الثانوٌة:  المباراة إجراء مركز

1681131الحٌكً لٌلى19217

1680917باحلو ملٌكة19218

1597648حزٌر الحسٌن19219

1283691انعٌري عبدالعزٌز19220

1153947بالخناتً عبدالرحٌم19221

1584008هندة أٌوب19222

1584770صابر محمد19223

1122170اسماعٌل بال أٌت19224

1681291ادهمو ابراهٌم19225

1583705القشاش عتٌقة19226

1720033الزٌن بن حسان19227

1721373مٌنى عبداللطٌف19228

1686849موقنٌع المهدي19229

775917العاللً بدٌعة19230

1719989العطار بن الزهراء فاطمة19231

1235586الشهب محمد19232

1236343الحور احمد19233

1406941اللطٌفً الدٌن عز19234

1237407حٌاد اللطٌف عبد19235

1683775الورٌكة طارق19236

1551048راوناق محمد19237

1682491دهدوه الدٌن صالح19238

1179267لشكر المصطفى19239

1681223الزاهر ابراهٌم19240
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1581091احمد لكصٌص19241ً

1268499موهري عبدالحق19242

1367547رضوان القارٌع19243ً

1681355لمعلم الكبٌر عبد19244

1721739رشٌد ساجد19245

1052630البانة عبدالكبٌر19246

1750887الفاضٌلً ٌونس19247

1505280وهٌب سفٌان19248

1113553الباح محمد19249

1232696الرحمان عبد بنمٌلود اٌت19250

1505543قٌصر المولى عبد19251

1043441الدراوي مبارك19252

1723980الشاح اللطٌف عبد19253

1592109عناب ٌوسف19254

1720887المختار فوزي19255

744095العسري جمال19256

1046419بصراوي حسن19257

1052428جنوج خلٌد19258

1119996المخدوفً سناء19259

1154748المنعم محـمد19260

1155145حفصً منٌر19261

1156770السعٌد احمد19262

1174010أمكرود سعٌد19263

1177594اللوتٌا فهد19264
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1236651المرابط احمد19265

1238746النقٌلً سمٌرة19266

1269481الصبٌحً خلٌل19267

1283926وعزٌز حسن19268

1284047أنضام مـحمد19269

1284154سحٌمً بوجمعة19270

1404355عقا الرحٌم عبد19271

1406327أنقاش مـحمد19272

1406419بالمقدم كمال19273

1409445البونً الحسن19274

1448128التخٌلً جواد19275

1545111إدامجاة الدٌن نور19276

1549735عدي الرحٌم عبد19277

1550044بوتشع حفٌض19278

1550170العالم الرحٌم عبد19279

1551133سٌري ٌوسف19280

1579806مبارك اٌت رشٌد19281

1579967باهٌج رشٌد19282

1583007بركة الهادي عبد19283

1583700الحسٌنً الفاضل عبد19284

1583808الرزٌكً الحسٌن19285

1584311لهراوي الجلٌل عبد19286

1584654اجنها الحسن19287

1584972الزعري مصطفى19288
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1681289الطالب إد اللطٌف عبد19289

1681612أبجاو الرحمان عبد19290

1682531دودمام هشام19291

1683236فرحً سعٌد19292

1683732لقبٌطة سمٌر19293

1687994فكار احمد19294

1689404مصمودي علمً هللا فتح19295

1717241بنٌعٌش السالم عبد19296

1717921المساوي نورالدٌن19297

1718570االٌتوس ابراهٌم19298

1719048رقٌق الباسط عبد19299

1719862السراج مـحمد19300

1721214خٌاطً احمد19301

1752257احٌا بن لحسن19302

1752449شروانً هشام19303

1757638بنقزو الرزاق عبد19304

56248أمٌن الشرق19305ً

58207سعٌدي عزٌز19306

61195الطائع المصطفى19307

89229االبٌض رحال19308

706942الروٌسً عبدالرحٌم19309

717808البٌازي حسن19310

719676اكربان محمدالعرب19311ً

739205مجاهد صالح19312
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743630زوٌتن سعٌد19313

749929مخلول محمد19314

769906الناشٌطً لحسن19315

1044351ازوانات ادرٌس19316

1047287بوشرٌط مٌلود19317

1047399بانة ٌوسف19318

1047502الرحالً عبدالحق19319

1047623بوعافٌة عبدالرزاق19320

1047953النالً حفٌظ محمد19321

1049381الكرنً ابراهٌم19322

1117519سالمً محمد19323

1118164الصدٌق محمد19324

1118204بخالة رشٌد19325

1121134مبارك ناٌت جامع19326

1122520العطٌفً المصطفى19327

1123393لعمٌري عبدالمجٌد19328

1123408زعٌم رضوان19329

1123411بوشعٌب اٌت هللا فتح19330

1123414لمهٌمر عبدالهادي19331

1123419الفاطمً محمد19332

1123453نزٌه عزٌز19333

1123478الضافري السعٌد19334

1124058دحو صالح19335

1124215صبري عبدالرحٌم19336
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1153674باسو ٌونس19337

1158959مرزاق نورالدٌن19338

1159184المرسلً الحناف19339ً

1159212ابراهٌم بوقراب19340

1175612المطلوب رشٌد19341

1176274المتصدق محمد19342

1234403عواد نبٌل19343

1234488عسون المصطفى19344

1235790دوى عادل19345
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1237454حوسنً ابتسام19346

1238230لوشاشحة خالد19347

1240181الحاجً محمد19348

1241266السمٌح عبدالجلٌل19349

1241268الزرٌبات محمد19350

1241276المساوي الحسن19351

1241280حران عبدهللا19352

1241286لفحل عبدالهادي19353

1241298جدوال عبدالعزٌز19354

1262015وعدهللا عبدالفتاح19355

1264938بومدٌانً حسن19356

1265381دزاز عبدالفتاح19357

1266033عبدالحكٌم الهٌدان19358ً

1266811كاسم سعٌد19359

1269383سعٌدي رشٌد19360

1269957الزلزولً الدٌن جمال19361

1274561الملوكً توفٌق محمد19362

1281841لعمٌم اٌت عبدالعزٌز19363

1282363شوقً محمد19364

1282435غانً ٌونس19365

1283812الناصري عمر19366

1284185رزوق بن حمٌد19367

1284190المسعودي رحال19368
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1284206أكربان عبدهللا19369

1306352أبوي صالح19370

1308802البداوي عزٌز19371

1309474ودانً فاتحة19372

1367522االدرٌسً بشرى19373

1367526االبراهٌمً عبدالعزٌز19374

1367937قاصدهللا ٌوسف19375

1400485لغلٌمً عبدالغن19376ً

1401234التوٌزي عبدالهادي19377

1401535شوقً أمٌن19378

1404741الرغاي محمد19379

1406064العسٌلٌة سمٌرة19380

1408307ابوطالب رضوان19381

1409402شاكر هشام19382

1409408البرغاز موراد19383

1549519عزٌز خالد19384

1580336الجدٌوي المصطفى19385

1580349الحمٌدي ٌوسف19386

1581085لطٌفً كمال19387

1583279شكران عماد19388

1583598القائدي نورالدٌن19389

1584477النوٌوات ثورٌة19390

1588287الزوان لٌلى19391
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1588737صدٌق رضوان19392

1591702عدجار احمد19393

1591772هضوار محمد19394

1591788كرم عبداالله19395

1681477قزمان السعدٌة19396

1682574البستانً محمد19397

1683095الناهً موراد19398

1683661العسل ٌاسٌن19399

1717861القرشً عبدالكرٌم19400

1719667أضرضور المحجوب19401

1719769أخرٌف سناء19402

1722825اإلدرٌسً محمد19403

1749718اخٌاط حسن19404

55971ٌوسف أعبدل19405ً

60255حالً البشٌر19406

62558سمٌرة الشتوك19407ً

64408شضمً محمد19408

92201احماد اٌت حبٌبة19409

737902علً موالي مصباح19410

739222محمد الحاج ناٌت19411
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749605االشهب فاطمة19412

749707عبدالغنً  بلوط19413

1045770محمد بلعكٌد19414

1046431الزهراوي ٌونس19415

1049441ناصر أٌت حسن19416

1052696نجاة بالل19417ً

1114564باعلً رجاء19418

1114600الرمتً رضوان19419

1114682الجٌار ولد ادرٌس19420

1114709الكوم العزٌز عبد19421

1119927التادلً خالد19422

1153033بوعلً موحى19423

1154617مسعود اٌت محمد19424

1154618العسال خالد19425

1154622بقٌر محمد19426

1154847رشٌد بامحٌل19427

1154848الهٌتم ابو ٌاسٌن19428

1154888كنار هللا عبد19429

1156246عزٌز اٌبوح19430

1173442تورٌرت أٌت ٌوسف19431

1174206هشام الزاوٌة بن19432
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1175177بوهضرة هشام19433

1176469احمد كٌك19434

1177634لكرٌوٌض ربٌع19435

1178765ٌاسٌن صبار19436

1179155حامدون بدرالدٌن19437

1180544اعلً بال ناٌت عل19438ً

1181056الرزاق عبد زبٌري19439

1234856الرحمان عبد عزة بن19440

1238391الرحمن عبد مٌزٌرة19441

1239234السعضالوي االله عبد19442

1240973البشٌر محمد هللا فتح19443

1241256صالح كاسم19444

1264601بنزقور هللا عبد19445

1265304الشتاوي العزٌز عبد19446

1265906الكطابً بدر19447

1267675خنٌبة ٌوسف19448

1268672محمد ناج19449ً

1268803الوادودي امٌن محمد19450

1278282الخلٌفة سلٌمان19451

1282350أحرورو   الحسن19452

1282453هللا عبد بالعزٌز19453
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التأجٌر رقموالنسب االسماالمتحان رقم

آسفً-  مراكش جهة والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة االكادٌمٌة

التربوٌة االدارة سلك الى الدخول لمباراة الكتابً االختبار الجتٌاز المقبولٌن المترشحٌن الئحة

 التربوٌة االدارة أطر تكوٌن مسلك

2019 ٌونٌو 29 دورة

جماعً استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحٌن وعلى 

الزوال بعد الواحدة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة من 2019 ٌونٌو 29 السبت ٌوم: االختبار انطالق وتوقٌت تارٌخ

مالك اإلمام اإلعدادٌة الثانوٌة:  المباراة إجراء مركز

1367025احسٌن احمد اٌت ٌوسف19454

1401249اطوٌل خالد19455

1401390أغجدامً الكرٌم عبد19456

1401464مقور اللطٌف عبد19457

1405376المهدي حفٌان19458ً

1406471بنحسً طارق19459

1531819بٌبً محمد19460

1548878عبداالله موالي ابوالعالء19461

1580679محمد الرفٌع19462ً

1581802بحجو عزٌزة19463

1584515المرابطً نبٌلة19464

1680294شافع لحسن19465

1692584وعمً الحسٌن19466

1721671رمزي خالٌد19467

55105االشاري رشٌد19468

724238هللا عبد عفٌف19469

1241509خٌري محمد19470

1278876صدٌق موالي إفالح19471

1505414أمٌن أمهان19472


