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 قطاع الطاقة و المعادن
 

الثالثة حئةة أسمما  المشحةنن المدوونن التينا  مأاشا  يوين  ينيننن من الدشتةال  

2020نيانش  26نوم األةد    

المدشمة الوطينة العلنا للمعادن أالشأاطأ  
صأاةا و اليص  ولى الماوة الماأعة  

كياأة اإلداش ينينات يخصص:   
 

 االمتحان رقم االسم الشخصي االسم العائلي

 1 سعیدة بن ھموش

 2 مریم شخار

 3 شیماء نصیري

 4 رھام األتراسي

 5 سناء لمزرد

 6 أسماء الحسني

 7 لیلى العایدي

 8 توفیق الداحي

 9 سھام عبد الخالق

 10 منیة بوزید

 11 إحسان سنیتر

 12 رجاء فتحي

 13 عائشة إدیل

 14 اكرام الزرھوني

 15 حفصة صحراوي

 16 مریم مجتھد

 17 نجاة األطرش

 18 ماجدة بن جامع

 19 ابتسام الخیر

 20 اكرام مكلیني

 21 سارة التغلیبي

 22 عزیزة فاضل
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 23 صفاء زغلول

 24 أحمد الغریب

 25 زینب حمیمویة

 26 حسناء اندلوز

 27 ایمان الصادق

 28 ماجدة مكون

 29 عادل طرشیح

 30 ایمان ایت سعید

 31 شیماء النوي

 32 اسماء زنان

 33 ھاجر ابیدار

 34 حسناء بنبراھیم

 35 شیماء حسین

 36 فاطمة الزھراء بورھوات

 37 غزالن كرم

 38 فاطمة الزھراء ابدور

 39 اسماء المزكلدي

 40 احسان ھناني

 41 محمد لھبوب

 42 لیلى كمون

 43 وصال السالمي

 44 ھاجر المعفري

 45 محمد الصادقي

 46 سھام المغاري

 47 ھجر مصطادي

 48 غزالن بن الصدیق

 49 شیماء حسین

 50 سارة بلمكي

 51 ابتسام االبیض

 52 لطیفة اكیكر

 53 أسماء اھبال
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 54 خدوجة تغروط

 55 نورا الیوسفي

 56 أسماء بنامغار

 57 حلیمة خربو

 58 فضیلة لحضیري

 59 زھیرة المرازقي

 60 سلوى سبابو

 61 سكینة كربوبي

 62 حنان الوھابي

 63 نجاة الدرار

 64 امیمة میدي

 65 سعاد تزبنو

 66 سكینة منصوري

 67 كریمة خراف

 68 ایمان بلحاج

 69 نوال كرنیس

 70 حنان بوتخرست

 71 ھاجر القصري

 72 شیماء الشراي

 73 سناء البرقادي

 74 شیماء الزیاني

 75 عالء الدین النفزي

 76 مطیعة غالي

 77 نضال یسني

 78 اسماء الرملي

 79 حنان فرحان

 80 صفیة اوجدار

 81 عائشة اوجدار

 82 حكیمة البصراوي

 83 ھند العماري

 84 سناء صویلحي
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 85 زینب وتدكالت

 86 یسرا نصیري

 87 سكینة لمراني

 88 خدیجة ابعوز

 89 فاطمة الزھراء لغزولي

 90 ماجدة شنوف

 91 ماریة هللافتح 

 92 سكینة بندوباج

 93 فضیلة الحرشاوي

 94 سناء اجوالي

 95 شیماء الصالح االدریسي

 96 سكینة لمرابط

 97 سلمى ھالل

 98 حكیمة المیر

 99 صفیة حداد

 100 رتیبة بوایریك

 101 ضحى منصف

 102 مینة رشیق

 103 ھند ھرفوفي

 104 فتیحة زبایر

 105 أمینة الناجي

 106 فاطمة ایت بال

 107 سكینة جنان

 108 حسناء السوھالي

 109 مریم بالھرمشیة

 110 سارة الشرقاني

 111 ھجر حصیوة

 112 منار السماعلي

 113 ایمان بنزرو

 114 شھید الزھیري

 


