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 قطاع الطاقة و المعادن
 

ميصشفنن من الدشتة الثاننةحئةة أسمما  المشحةنن المدوونن التينا  مأاشا  يوين  ال  

2020ننانش  26نوم األةد    

المدشمة الوطننة العلنا للمعادن أالشأاطأ  
صأاةاو النص   الماأعةولى الماوة   

اليدقنق و اليمننشيخصص:   

 

 االمتحان رقم االسم الشخصي االسم العائلي

 1 زكیة طواش

 2 عثمان مشیور

 3 یوسف زركان

 4 علي برزوق

 5 لمیاء قوق

 6 الحسین الشامي

 7 ھاجر حدیدي

 8 مالك قاسمي

 9 المھدي ابارا

 10 لمیاء محجوب

 11 عفاف ابریة

 12 وفاء المرسي

 13 أسامة بختاوي

 14 یاسر عبروق

 15 عائشة داودي

 16 لینة أفاسي العلمي

 17 حسناء عالوش

 18 خالد الوحماني

 19 عمر االمراني

 20 جھان اسنام
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 21 سعد المامون

 22 سعاد حال

 23 زینب بنكیسة

 24 شیماء زكاوي

 25 مھدي حجاجي

 26 ھیبة صادقي

 27 مریم عاھو

 28 مریم الشیحي

 29 زھور وعسیسو

 30 مریم بنرمضان

 31 یاسین ایت صالح

 32 مدیحة البسطمي

 33 خدیجة الجبوري

 34 سفیان اعویش

 35 جیھان زروال

 36 فاطمة الزھراء بلوركة

 37 امیمة بلعربي

 38 مینة اوشھما

 39 محمد بلقطاع

 40 صفیة اوبال

 41 صفاء ایت اسوس

 42 اكرام زرو

 43 سھیلة لحمیدي

 44 عبدالرحیم طرطور

 45 امین سفیان

 46 سمیة الخزرج

 47 حمزة قورش

 48 صفاء الغازي

 49 سلمى الروعي

 50 انصاف خضراوي
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 51 یوسف الیحیاوي

 52 ایمان مثقال

 53 بدرالدین حنوش

 54 فاطمة الزھراء مفریح

 55 وفاء بلفالح

 56 خالد حوسیني

 57 نجوى بن دامي

 58 ھیام زربان

 59 ھند العمراني

 60 المھدي اركیك

 61 اسماء الرامي

 62 اكرام عزام

 63 عمر الصفریوي

 64 محمد بریطل

 65 حنان بلخیر

 66 سكینة النعماني

 67 فرح المحسني

 68 سفیان حسناوي

 69 مریم لھدیوي

 70 وئام اوخیرة

 71 بدرالدین الھدیبي

 72 سفیان بوست

 73 نادیة بخوش

 74 أسامة النزیع
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 قطاع الطاقة و المعادن
 

ميصشفنن من الدشتة الثاننةحئةة أسمما  المشحةنن المدوونن التينا  مأاشا  يوين  ال  
2020ننانش  26نوم األةد    

المدشمة الوطننة العلنا للمعادن أالشأاطأ  
صأاةا و النص  ولى الماوة الماأعة  

 Communication évènementielle et relations mediaيخصص: 

 

 االمتحان رقم االسم الشخصي االسم العائلي

 1 سارة التوزاني

 2 مریم الساسبو

 3 زینب بوعشرة

 4 بثینة اعبیدو

 5 زھرة ایت بلعید

 6 سكینة القادري الحسني الیمني

 7 ھجر السالوي

 8 عثمان حساني

 9 فاطمة الزھراء صیدیقي

 10 محمد بنحسو

 11 زكریاء المنابدي

 12 سعید اخریظ

 13 سامیة تعماریا

 14 ایمان المختوم

 15 فارس الفارسي

 16 ھاجر لوكیلي

 17 نعیمة وزاك

 18 إیمان بن لمرید

 19 سمیة شاوي

 20 سارة الكو

 21 یسرى فرحان
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 22 لمیاء فھمي

 23 ھند عاطف

 24 فدوى حسیني

 25 قاسم خلیل معروف

 26 فاطمة الزھراء العرباوي

 27 یاسر مصدق

 28 ھاجر خروبي

 29 سكینة ھامل

 30 محمد أمین ادریسي

 31 انس الحنتیري

 32 ملیكة ایت حساین

 33 فرح الحواصلي

 34 رضا كردول

 35 امینة منتصف

 36 رانیا كبى

 37 اسیة ھبال

 38 مریم عكوري

 39 كریمة باضیر

 40 حنان دخیسي

 41 حسیبة المیموني

 42 عصام أطحیحي

 43 سارة ھند بشیر

 44 سكینة اومزراي

 45 لمیاء السالكي

 46 خولة الزین

 47 ملیكة البركمي

 

 

 

 


