
 
 
 

 

1 
 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن
تازة الحسٌمة تاونات 

 

 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول
 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 
 

 التاجٌر.ر االسم والنسب خ.ر التاجٌر.ر االسم والنسب خ.ر

 749237 دظٓ تٍفض١ً 33 741989 اٌثش١ز تٓ عثٛ 1

 1119604 ساد اٌشّاٌٟ 34 1405702 جٛاد اٌزاِٟ 2

 1549804 ٔف١ظح اٌعٍّٟ 35 741804 عثذاٌزد١ُ ٚا٘ثٟ 3

 1049406 عشاٌذ٠ٓ اٌشٛرٜ 36 1047737 عثذ اٌثالٟ أشٓ 4

 61084 ٔٛر اٌذ٠ٓ خ١ًٍ 37 1746687 عشاٌذ٠ٓ أِغار 5

 63521 اٌّخرار اٌذلْٛ 38 1114077 خاٌذ ٌذ١ّذٞ 6

 1114563 عثذ اٌىز٠ُ اٌّشدغٟ 39 90949 ِذّذ اٌماضٟ اٌٛ٘اتٟ 7

 1053280 رش١ذ س٠ٚرٕح 40 1159018 اطّاع١ً اٌثماٌٟ 8

 1401122 تشزٜ اٌش٠رٟٛٔ 41 1114166 عثذ اٌٛادذ ل١ٍٛي 9

 92984 ِذّذ ٌذٍٛ 42 1119408 ٔث١ً االوذً 10

 59791 أشزلٟ ِصطفٝ 43 1542705 ٔٛر اٌذ٠ٓ ٌذ١ّذٞ 11

 707790 عثذ اٌعاٌٟ اٌٛدغ١زٞ 44 1114122 ِصطفٝ ١ٌرٟ 12

 1285183 ِذّذ ِصٍخ 45 744273 عثذ اٌزدّاْ طاتخ 13

 1123586 جّاي اغ١ّّظ 46 1114139 ٠ٛٔض ِزساق 14

 1159262 اِذزار ِذّذ 47 54734 اٌذظٓ اٌثماٌٟ 15

 61200 ِذّذ تز٠ىً 48 57800 عثذ اٌجثار ا١ٌادارٞ 16

 241266 ِذّذ اٌعٍٛٞ 49 1044384 ٘شاَ اطىاْ 17

 1046916 اٌع١اشٟ ذاٚذاٚ 50 1234322 ِذّذ أِخشْٛ 18

 1045993 ِذّذ س٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ اٌرٛاٌٟ 51 59333 عثذ اٌىز٠ُ اٌصذ٠مٟ 19

 1237274 ٘شاَ د١ٍُ 52 1122638 ١ِٕز أرعا٠د 20

 1267809 ِذّذ اٌعزٚصٟ 53 1048689 اٌّٙذٞ اٌفراع 21

 1309527 تٕاصز اٌزفرأٟ 54 1047548 عثذ اٌزساق تٛشذ١ّح 22

 1175970 اٌذر٠عٟ ِذّذ 55 12031973 جٛاد اٌذ١ّٓ 23

 1542510 اٌج١الٌٟ اٌزذثٟ 56 1154191 فؤاد تٛسردج 24

  743589 ِصطفٟ طز٠غ 25

 741914 جّاي ددٛ 26

 1236337 ٔاصز اٌذٛاصٍٟ 27

 1048878 طع١ذ اٌشا٘ز 28

 1235171 ِذّذ تٛد٠اتح 29

 749365 ِذّذ فض١ً 30

 725509 عثذ اٌزف١ع طالَ 31

 1048781 ِصطفٝ در٠شٞ 32
 



 
 
 

 

2 
 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

 مكناس تافٌاللت 
 

 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول
 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 

 التاجٌر.ر االسم والنسب خ.ر

 92455 الحسن ريوش 1

 745309 محمد بوحوص 2

 385699 الحسن الربيب 3

 1048881 ااعل  أجبري 4

 1052444 حسن  قادرري 5

 1235481 محمد الضقالل 6

 298476 امبقرك  اتو 7

 1233375  دد لبحقدرري 8

 61051 إاريس كص ى 9

 1401257 حسن  مسسووي 10

 1158538 ابد الوافل املطلوبي 11

 90734 نجية ميعل 12

 60974 بن دوسف  حددد  13

 1049584 موور اعل بقبيوري 14

 1123032 فراج بقبقونوح   15

 1049185 ابد الققار والعربي 16

 735123  حمد اللحكي 17

 745609 از الين املداني 18

 60174 امر موحتي 19

 744508 محمد احيور  20

 1179877 موور امر حبيب 21

 55677 سعيد نجمقوري 22

 1401320 سعيد مراك 23

 1235570 اعمقن صقرري 24

 1122981 ااريس دفلح 25

 1179103 دونس حجقجل 26

 



 
 
 

 

3 
 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

  مراكش تانسٌفت الحوز 
 

 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول
 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 التاجٌر.ر االسم والنسب خ.ر التاجٌر.ر االسم والنسب خ.ر

 عبد الغنً عروكة 1119111 25 ٌوسف المذكور 1405715 1

 قاسم احمامو 738861 26 إدرٌس الزائر 743419 2

 عبد الفتاح دزاز 1265381 27 عثمان كرداد 1405874 3

 حمٌد توبان 89491 28 عزٌز غزوت 89473 4

 احمد فائق 1550505 29 محمد العلمً الطبٌب 1265574 5

 عبد الواحد بوزٌد 737794 30 محمد العماري 1123397 6

 عبد الكرٌم رحاوي 1551040 31 طارق اٌت بنٌشو 1052592 7

 هشام فنكاشً 1174779 32 عبد اللطٌف بدحو 1549952 8

 نعٌمة الكطبً 1265869 33 محمد ضرٌف 1265375 9

 حمٌد بٌهقً 1404516 34 علً الغواص 707422 10

 نبٌل الحمدانً 1236253 35 عبد المجٌد أبحلً 739229 11

 حسن الحنصالً 1404693 36 اٌت الحاج عبدالعزٌز 1182250 12

 حسن بودار 769986 37 عبد العزٌز علٌلً 1240861 13

 ابراهٌم الكرنً 1049381 38 سعٌد اٌت الحاج 1270704 14

 لحسن بوستة 1550043 39 ابراهٌم انفلوس 1114629 15

  عزٌز الزاوي 1115883 16

 سعٌد زضاضً 62739 17

 عبداللطٌف الترٌدي 1048854 18

 أحمد البوشخً 1047529 19

 الحسٌن العمرانً 56513 20

اقرزمحمد م 1180713 21  

 جمال شفري 62635 22

 عبداللطٌف العٌدي 1052799 23

 الفقٌر سفٌان 1265820 24

 



 
 
 

 

4 
 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

 الشراردة ابنً احسن 
 

 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول
 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 رلُ اٌراخُز االطُ و إٌظة ر خ رلُ اٌراخُز االطُ و إٌظة ر خ
 746283 فؤاد وثاصٍ 25 744523 زُّذ خىَا 1

 1269856 اتزاهُُ َشَذٌ  عٍىٌ 26 1123830 اِثارن  ِخفٍ 2

 1155797 فؤاد اٌغىاطٍ 27 1542433 رػُذج  االطزوذٍ 3

 1045681 عثذ اٌعاٌٍ إٌّاوٌ 28 1543493 طٍىي  اٌهاػٍّ 4

 61090 اٌّسدىب  ادرَىع 29 1408554 عثذ اٌعشَش  اٌظعُذٌ 5

 59493 رػُذ وسٍُى 30 1308869 ِسّذ  اٌسزاق 6

 60993 عٍٍ  ِاطى 31 1444799 عثذ هللا  عظُزٌ 7

 739184 ِسّذ  وظُىظى 32 1284723 عثذ اٌززُُ  اٌسزَمٍ 8

 63582 عثذ اٌّدُذ  تعّاِح 33 243272 عثذ اٌظالَ  اٌثراوٌ 9

 774338 عثذاٌعشَش  اطثائض 34 1546024 اٌصاٌر  ِىزٍَٕ 10

 769046 ِصطفً  اٌهطارٌ 35 1410726 عثذ اٌمادر  طهٍٍ 11

 58080 خاٌذ خىاهزٌ 36 1053172 عثذ اٌعشَش اٌسّذاوٌ 12

 1119853 طعُذ  اٌّىطٍ 37 1153703 سهُز وظُُ 13

 1238154 اٌعزتٍ اٌعُىػٍ 38 1171377 ازّذ  اٌسٍٍُّ 14

 59097 رػُذ اٌدأثٍ 39 1241548 ستُذج تٕذوَغ 15

 92217 فؤاد  تىوىراخ 40 1123918 اٌسظُٓ زظأٍ 16

 91161 ِسّذ  اٌفضً 41 58472 عثذ اٌساِذ  تٕعُاد 17

 392223 زظٓ  خٍىَظ 42 1178582 عثذ االالٖ  ٔدذٌ 18

 1406723 ِصطفً  اٌعّارٌ 43 742094 ازّذ اٌشوار 19

 1046719 عثذ هللا فمُز 44 743455 ِسّذ  زدىتٍ 20

 1048389 عادي  زٍٍّ 45 54728 اٌعزتٍ اٌدسٍٍُ 21

 89248 زُّذ اٌّزوأُح 46 718023 ِسّذ  صٍُطٓ 22

 720908  تٕعاِز صثزٌ 47 832900 ادرَض اٌُسُاوٌ 23

 56521 عثذ اٌززُُ  اٌؼطٍ 48 58402 عثذ اٌعشَش  دارٌ 24
 



 
 
 

 

5 
 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

  العٌون بوجدور الساقٌة الحمراء 
 

 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول
 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 

 

 رلُ اٌرأج١ز االطُ ٚإٌظة خ.ر

 393977 دّٛد إو١ٍ١ذ 1

 1181893 اٌذظ١ٓ ِِٛٓ 2

 1504065 ِثارن وزَٚ 3

 749838 طع١ذ ٔذ٠ز 4

 1546064 ِذّذ أطز٠خ 5

 



 
 
 

 

6 
 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

   الرباط سال زمور الزعٌر 
 

 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول
 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 

 رلُ اٌرأخُز اإلسم والنسب ت.ر

 326642 خ١ثزٞ عثذ اٌصّاد 1

 59756 اٌف١الٌٟ اتزا١ُ٘ 2

 1045285 عزتٛع فؤالد 3

 174296 اصثاب ِذّذ 4

 1438532 اٌصغ١ز تٛشزٜ 5

 64291 وّاي ٠ٛٔض 6

 1115712 اٌعّزٞ فاطّح 7

 1276812 اٌّذأٟ اتزا١ُ٘ 8

 1280336 اٌّٛض١ف ٠اط١ٓ 9

 769713 ِذزاع عثذ اٌىز٠ُ 10

 740432 تٕٛشاْ دظٓ 11

 749589 اسرٚاي عثذ اٌذى١ُ 12

 1544467 دّشاٚٞ عثذ اٌعش٠ش  13

 60357 تٛدظ١ٓ اتزا١ُ٘ 14

 1279374 تٛطرزا عثذ اٌظالَ 15

 92693 تا٠شٛ ٌط١فح 16

 717790 دف١ظٟ عثذ اٌذك 17

 840369 اٌعظزٞ فاطّح 18

 62937 غ١الْ عثذ اٌعش٠ش 19

 61030 دار دٕاْ 20

 1153489 اٌط١ثٟ ٘شاَ 21

 738909 د١ذر دج١ة 22

 774279 اٌعثاطٟ عثذ اٌمادر 23

 1051813 ١ِذاْ ِذّذ 24
 



 
 
 

 

7 
 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

   طنجة تطوان 
 

 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول
 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 

 

 رلُ اٌرأج١ز إٌظة اإلطُ  خ.ر رلُ اٌرأج١ز إٌظة اإلطُ  خ.ر

 1264381 تٍماطّٟ عثذ اٌٍط١ف 21 746805 ِخشأٟ ِذّذ 1

 1116838 ٍِٛن ٔج١ة 22 787300 اٌعظزٞ ِذّذ 2

 57913 إٌّصٛرٞ عٍٟ 23 1116789 أفر١ض عٍٟ 3

 1120566 ستذج وز٠ُ 24 56144 اٌعاتذٞ أدّذ  4

 1505422 اٌشخ١خٓ أَ وٍثَٛ 25 1120560 ص١ُّ عثذ اٌّاٌه 5

 57457 ٠ٛطفٟ عٍٟ  26 1590221 ِغزاٚٞ عثذ اٌذى١ُ 6

 1121852 اٌذثٛطٟ إ١ٌاص  27 56181 اٌذراٚٞ عثذ اٌصّذ 7

 1306218 تٛغاٌُ أدّذ 28 1550857 اٌّجثار رضٛاْ 8

 1406715 اٌعٍّٟ طع١ذج 29 1119128 اٌٍم١ُ ِذّذ 9

 1550070 اٌش١خٟ اٌذٚاص رجاء 30 91352 تمٌٛٛ عثذ اإلالٖ 10

 64596 اٌجزارٞ عثذ اٌعش٠ش 31 1121734 اٌثماٌٟ ِصطفٝ 11

 57111 تٛ ا١ًٌٍ ِذّذ 32 1115377 اٌظز٠فٟ عثذ إٌاصز 12

 1582008 اٌخشاعٟ رش١ذ  33 1550076 شرٛاْ رضٛاْ  13

 180306 تٓ شٙثْٛ أدّذ 34 55852 اٌعٍٛٞ اٌصاٌخ دظٓ  14

 745622 اٌذزاق األ١ِٓ 35 739375 اٌّظ١اح اٌذظا٠ٓ 15

 1405903 عث١ذ هللا ِذّذ 36 390394 اٌم١طٟٛٔ ِذّذ 16

 1180012 ٚدٚدٞ وّاي 37 1551080 اٌذ٠أٟ طع١ذ 17

 1049335 اٌثشواٚٞ عٍٟ 38 60571 اٌر١ِٛح ِصطفٝ 18

 1267462 اجذ٠ز ٔث١ٍح 39 1115396 اٌعّزاٚٞ ِذّذ 19

 1119865 اٌذا١ِذٞ ِذّذ 20
     



 
 
 

 

8 
 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

   الشاوٌة وردٌغة 
 

 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول
 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

      

 1045914 رش١ذ ٔجارٞ 18 1401367 عثذ اٌعش٠ش وثٛرٞ 1

 91374 عثذ اٌزد١ُ فزٚد 19 774497 ِذّذ اٌعٍٛٞ اٌّذّذٞ 2

 1E+06 ِذّذ اٌذ٘ثٟ 20 717996 عٍٟ ِأع 3

 378507 دظاْ اٌصٛردٞ 21 91236 ٔٛر اٌذ٠ٓ اٌعظٍٟ 4

 724057 ِذّذ تٙالْ  22 1158123 طع١ذ اٌذّذاٚٞ 5

 1267654 عثذ اٌىز٠ُ خٍذْٚ 23 58590 خ١ًٍ اٌّاجٟٙ 6

 62614 خاٌذ ٘زٚاي 24 734954 عثذ اٌصّذ صفز٠ٛٞ 7

 392245 أدّذ ِظرط١ع 25 1401364 طع١ذ اٌعالٚٞ 8

 1E+06 ِذّذ ٘طاي 26 725646 اٌع١اشٟ اٌٛعذ 9

 1046530 ِصطفٝ تشارٞ 27 1173348 اٌذظٓ تارٞ 10

 1158221 ادّذ اطذ  28 1113912 تٛشع١ة عاٌٟ 11

 1E+06 اٌذظ١ٓ أجذٞ 29 57609 ٘شاَ س٠شاْ 12

 1E+06 اٌذظٓ اٌّزضٟ 30 746292 اٌثش١ز اٌزتخ 13

 743590 عثذ اٌٙادٞ اٌظثعٟ 31 58342 خاٌذ أر٘اَ 14

 368379 رضٛاْ وّالْ 32 1158336 ِذّذ اٌطٕطاٚٞ 15

 33 91759 ِذفٛظ عاطف 16
ِٛالٞ عثذ اٌٛادذ 

 طىزٞ
1233631 

 1045937 عثذ اٌزساق دز٠ذج 17
   

 



 
 
 

 

9 
 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

تادلة أزٌالل     
 

 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول
 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 التاجٌر.ر االسم والنسب خ.ر

 92391 احمد محب  .1

 832904 جمال خمال  .2

 1175856 مصطفى اٌتخدجو  .3

 1173103 حسن اٌت كرو  .4

 89266 عبد الحق النماوي  .5

 1156190 فؤاد بولمنازٌل  .6

 1401160 سعٌدة لقاد  .7

 1283477 حسن الباز  .8

 1237215 محمد حفوض  .9

 735093 نور الدٌن عاري  .10

 1048376 احمد كدرانً  .11

 1550172 محمد العالم  .12

 1550114 المختار الدرازي  .13

 1048963 خالد الحبشً  .14

 1115809 عبد اللطٌف بوحوتى  .15

 1550371 محمد الٌعقوبً  .16

 1404493 ابراهٌم عزٌزي  .17

 1283506 الزهري عبد العزٌز  .18

 1115776 محمد اعباس  .19

 1550858 مجدوبً ازهور  .20

 1048392 عبد هللا بن ناجً  .21

 1120982 محمد قرباب  .22

 1407079 اسماعٌل حرباش  .23

 1410306 عبد الغانً الوهامً  .24

 1283621 ابراهٌم احال  .25
 



 
 
 

 

10 
 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

 سوس ماسة درعة 
 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول

 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 التاجٌر.ر االسم والنسب خ.ر

 60848 َىطف فزاذ  .1

 1177748 اٌسظُٓ اتىهىع   .2

 1158124 طارق سوزٌ  .3

 1237231 عّز زُضز  .4

 1368769 عثذ هللا اٌطىًَ  .5

 1157323 تٍماطُ وىِغىر  .6

 1280099 فؤاد زُّذٌ   .7

 1047535 خاد اتٍٍٓ   .8

 1550391 وّاي اٌغُاَ  .9

 236637 اتزاهُُ اَد ِىالٌ  .10

 1043903 عثذ هللا اٌّدىطٍ  .11

 1157005 َىٔض تماي   .12

 89957 اتزاهُُ هىارٌ  .13

 1121255 عثذ اٌهادٌ ِدىطٍ  .14

 1175539 عٍٍ اٌىثُز  .15

 1051410 عثذ اٌىثُز اٌّأع  .16

 1046884 ِسّذ تٕثارٌ  .17

 787165 زظٓ فاذُسٍ  .18

 1178741 ٔعُّح طهً  .19

 1234665 طعُذ تماص  .20

 1399654 عثذ اٌعشَش اػهار  .21

 1123982 عثذ هللا اٌُىطفٍ  .22

 1235910 َىٔض األػُزٌ  .23

 1240393 اٌعُاػٍ اٌمزِىس  .24

 1546406 ِسّذ ٔاصزٌ  .25

 89429 أزّذ ٔهزاوٌ  .26

 1156738 ِسّذ اٌسآَ  .27

 1047675 زظٓ ػززثٍٍُ  .28

 717893 عثذ اٌعشَش هالي  .29

 59312 ِىالٌ اٌهادٌ طٍفٍ  .30

 58440 ِسّذ أعذخى  .31

 59113 ِسّذ سوٍ  .32

 213885 اٌسظُٓ اطه  .33

 738928 اتزاهُُ واسعُد  .34

 1050060 عش اٌذَٓ اوٌعُذٌ  .35

 1046286 رػُذ اٌىططأٍ  .36



 
 
 

 

11 
 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

 سوس ماسة درعة 
 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول

 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 7498501 عثذ اٌزساق سَاد  .37

 1156813 ازّذ هّىع  .38

 1050117 ازّذ ٔاخُ  .39

 62458 رػُذ ٔاطىٍ  .40

 1158134 عثذ اٌىازذ درتٍ   .41

 1172922 عٍٍ ادوس   .42

 1264905 ازّذ تىوثُز   .43

 1234248 رػُذ عٍٍّ  .44

 1114420 رػُذ اٌّزأٍ عٍٍ   .45

 1270350 ِسّذ تاٌسظٓ  .46

 1124472 عثذ هللا أتى اٌسظٓ  .47

 1270381 ِسّذ اٌغاسٌ  .48

 1270344 عذٌ أعذخى  .49

 143349 ِسّذ زٍ  .50

 93075 عّز تىِزطٍ  .51

 1542645 خاِع هزتاط  .52

 55389 اٌظعُذ ػٕىْ  .53

 1269897 ِسّذ سهىد  .54

 347059 اٌسظُٓ اٌظثاعٍ  .55

 1284325 زفُظ أػمىر  .56

 1156960 ادرَض اٌّاخىد  .57

 1268672 ِسّذ ٔاخٍ  .58

 1158039 اتزاهُُ أِاد  .59

 1176136 اٌذهثٍ تىسَذٌ  .60

 1269393 ِصطفً اٌظاخذ  .61

 1048434 عثذ اٌعشَش اَد اٌهىارٌ  .62

 1306123 ِسّذ تزوح  .63

 1234425 ِٕاي اوراي  .64

 1266755 ِسّذ فُاض  .65

 1174233 عثذ اٌىازذ تٕدُُ  .66

 1234693 خّاي تارا  .67

 64331 ٔىر اٌذَٓ وىزُّذ  .68

 11221341 اتزاهُُ اٌّاطٍ  .69

 1265332 اٌعزتٍ دازٍ  .70

 1236663 ازّذ اٌعّزٌ  .71

 1173474 ِسّذ تال  .72

 1233860 تىخّع اتىدرار  .73

 62459 عثذ هللا ٌسُّذ   .74
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 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

  دكالة عبدة 
 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول

 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 التاجٌر. ر االسم والنسب خ.ر التاجٌر. ر االسم والنسب خ.ر

 725744 سهزاء ادُٔذْ 31 57505 عثذ اٌىثُز اخُّعٍ 1

 1174598 عثذ اٌسُّذ اٌهاػٍّ 32 1401223 رضىاْ اعفار 2

 1280076 ٍُِىد ػاوز 33 89013 رضىاْ اٌسظٍٕ 3

 1157727 عثذ اٌىزَُ اٌغالطٍ 34 89191 ازّذ ٔاصز 4

 1405880 عثذ اٌىافٍ ووعاٌ 35 63193 زظٓ وزّاْ 5

 1052491 وّاي اتى اٌعش 36 63190 عشَش اٌطزػٍ 6

 1120768 ِسّذ فززأٍ 37 728981 ِسّذ دَذاذ 7

 776170 اٌسظاْ اخزَزٌ 38 1178833 ٔثًُ فرازٍ 8

 1173117 ِسّذ عاطف 39 1117094 أطّاء طاتك 9

 764713 ِسّذ تٓ إٌٍُّ 40 1173926 اٌساج عثذ هللا عُٕاص 10

 1280349 أزّذ إٌخاي 41 1046064 طعُذ تٕعائؼح  11

 1052530 عادي تاٌٍ 42 1046818 طاهز خذٌ 12

 378871 ِسّذ تٓ اٌذروع 43 1122058 ِسّذ اٌثُأٍ 13

  1179290 طفُاْ خزتُغ 14

 60777 َىطف تٓ اٌؼمٍ 15

 1048658 عثذ اٌززُُ ِٕثىع 16

 745352 اٌطاهز ٔذَز 17

 1268195 عثذ اٌصّذ ِخرىَ  18

 742090 عثذ اٌعشَش َذوٌ 19

 718481 تىػعُة ِفضً 20

 1261370 عصاَ تىٔاٍِ 21

 737709 ِسّذ صادق 22

 1052302 رػُذ عىَذج 23

 1236823 َىطف اٌهاتُح 24

 92321 اعّارج ِذَغ 25

 1405885 عثذ اٌسىُُ زداج 26

 1174590 ِسّذ اٌظعذٌ 27

 1279345 خىاد عىدج 28

 1307253 عثذ اٌززُُ وشرٌ 29

 392187 زظٓ اٌىىٍٔ 30
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 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

كلمٌم السمارة 
 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول

 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 

 

 التأجٌر. ر والنسب االسم خ.ر

 1156642 تٛغار٠ْٛ ِذّذ ٠ذظ١ٗ  .1
 1546060 اٚذظٍّد ٌذظٓ  .2

 376839 جع١ٕض اٌذظٓ  .3

 720963 ِذٚر عثذ اٌعش٠ش  .4

 1262114 صذ٠ك ٔٛر اٌذ٠ٓ  .5
 1174540 اٌىالب جّاي  .6

 1173176 عجاج اتزا١ُ٘  .7

 358898 تٕخاٌٟ ِذّذ  .8
 1546178 ا٠د تٕمذٚر أدّذ  .9
 1235404 تٛذشى١ً ِذّذ  .10
 1157283 طٛطٟ اٌّذأٟ  .11
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 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

الدار البٌضاء الكبرى 
 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول

 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 

 

 

 التاجٌر.ر االسم والنسب خ.ر
 1409728 ِٕٝ اٌّذجٛتٟ   .1

 743531 ِصطفٝ ِع١ز عٍٟ   .2

 1116589 ِز٠ُ اٌّٛطاٚٞ   .3

 1589664 ِزٚاْ ددّْٛ  .4

 14051973 ِزاد ِظٍّٟ  .5

 1175485 ِذّذ اٌعالٌٟ   .6

 1404891 ِذراج ٔجٜٛ   .7

 689184 عثذ اٌٛ٘اب اٌٙصان  .8

 1261483 عثذ اٌّطاٌة اٌعاصّٟ  .9

 172126 عثذ اٌىز٠ُ اٌى١اي   .10

 1446823 عثذ اٌزد١ُ اإلدر٠ظٟ   .11

 1233633 طف١اْ طٍَٛ   .12

 1151502 طع١ذ وّاٌٟ   .13

 1280084 د١ّذ دجاجٟ   .14

 1176013 د١ّذ اٌذ٠أٟ   .15

 168166 دث١ة اًِٙ   .16

 1261808 جٙاد خٍفٟ   .17

 706549 اٌّصطفٝ تٛذات١ح  .18
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 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

 فاس بولمان
 

 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول
 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 

 

 التاجٌر.ر االسم والنسب خ.ر

 60618ِذّذ تٛعشج   .1

 62509ِذّذ اٌذد١ٛٞ   .2

 ٠89104ٛٔض ١ِٕٕح   .3

 1049644ادّذ دظأٟ   .4

 1049566ِذّذ فٙذ   .5

 1154306ِذّذ تٛذفال   .6

 1119573ِز٠ُ ِذجٛتٟ   .7

 1267090اطذاق اٌذٕاٚٞ   .8

 58721دذٚ خزصٟ   .9

 91062دظٓ اجثٖٛ   .10

 ٠1233303ٛٔض جاتزٞ   .11

 1240553ِذّذ اٌفض١ٛي   .12

 1154553ِذّذ اٌزٚوٟ   .13
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 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

الرباط- زنقة السعدٌٌن- ملحقة حسان- الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر  
  

 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

الجهة الشرقٌة 
 الئحة بأسماء المقبولٌن الجتٌاز مباراة الدخول

 إلى سلك تكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

 2014دورة ٌولٌوز 

 التاجٌر. ر االسم والنسب خ.ر التاجٌر. ر االسم والنسب خ.ر

 92772 محمد عالوي 31 57637 خالد أوعلو 1

 1114881 سعٌدة البوٌوسفً 32 1049089 بوجمعة أندوح 2

 1269834 ٌحً ٌعقوبً 33 56491 محمد حدٌنً 3

 1052953 علً العٌسوسً 34 377743 عبدالقهار الحجاري 4

 1122735 جمال حامودان 35 55727 شكري الغازي 5

 383138 الناجم بوجمعاوي 36 1581838 لعٌونً بنعو 6

 55861 عبدالرحمان ادرٌوش 37 92399 الهاشً الجحمونً 7

 237769 سعٌد الجعً 38 1115111 عبدالرحمان الجمالً 8

 1235128 إلهام بوعزة 39 204348 نصر الدٌن بوعالوي 9

 1445256 منصور البٌاض 40 1542894 فضٌلة الذهبً 10

 1155371 كمال منصوري 41 58495 محمد خرباش 11

 1543125 محمد عمراوي 42 1122710 رشٌد لصهب 12

    738601 سعٌد العاللً 13

  55071 محمد قلة 14

 237930 محمد ماخوخ 15

 63182 محمد معٌزي 16

 1120070 ادرٌس غانم 17

 92016 محمد جراي 18

 1114972 محمد بجا 19

 1044912 حمٌد الهوٌتً 20

 1179762 محمد طمٌس 21

 64194 كرٌم حكام 22

 59289 مصطفى عراص 23

 1307044 الهواري الٌسٌنً 24

 91481 محمد بوطاهر 25

 92778 خالد شتوانً 26

 1155425 عبدالمجٌد اٌدٌري 27

 90035 عبدالجبار كسال 28

 1270145 عبدالعالً لزعر 29

 1548593 سامرة بروك 30

 


