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 قطاع الطاقة و المعادن
 

تقنيين من الدرجة الثالثةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المحمدية للمهندسينالمدرسة ب  
   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

 Chimie Industrielle :  تخصص

 

 

 االمتحانرقم  االسم الشخصي االسم العائلي

 1 مریم اكتي

 2 مریم بن عال

 3 بدر بومھدي

 4 لمیاء بوتجنوت

 5 مروة الصابري

 6 شروق مكواني

 7 كوثر بوحى

 8 نادیة المتوكل

 9 لطیفة بومسیط

 10 فیروز العرییش

 11 رجاء ابن حدا

 12 شیماء الحتحات

 13 سھام العزاوي

 14 حنان بوروایل

 15 نسرین الحموشي

 16 ھشام تاكمة

 17 سوكینة البرنوصي
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
تقنيين من الدرجة الثالثةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المحمدية للمهندسينالمدرسة ب  
   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

 Fabrication mécanique :  تخصص

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 حمزة العیاشي بوشعالة

 2 انوار اوبراھیم

 3 عبد النبي الفقیري

 4 یاسین لعفر

 5 خالد كویدر

 6 رشید كعموش

 7 مصطفى الطاھیري

 8 حاتم البلغیتي

 9 كریم ابوطیة

 10 عبد االاله اسرار

 11 سمیر ایت الطالب

 12 رضوان الیوسفي

 13 محمد بسیم

 14 زكریاء سباعي

 15 محمد الرزیني

 16 زكریاء مقال

 17 محمد وشاللو

 18 الیزید لھبوب

 19 خلیل فتاحي

 20 عزیز مھیر

 21 سعید السایسي
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 22 زید سالم

 23 یوسف عقلي

 24 مصطفى اسوسي

 25 ایوب العباسي

 26 نجوى مبتھج

 27 محمد یوقنیطیر

 28 اسماعیل المع

 29 ایوب المالكي

 30 سفیان بنكارة

 31 ادریس عدلي

 32 عبد الخالق حلول

 33 محمد ایت بكا

 34 حمزة الحزاب

 35 یاسین ھنیدة

 36 عبد الحكیم فجوجي

 37 عبد الرزاق الحمداوي

 38 صفیة الرفاعي

 39 یوسف الوادي

 40 موسى المودن

 41 یاسر الواحدي
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المعادن قطاع الطاقة و  

 
تقنيين من الدرجة الثالثةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المحمدية للمهندسينالمدرسة ب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

 Informatique Industrielle :  تخصص

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 محمد میوسي

 2 أیوب بغوش

 3 محمد الرامي

 4 سعید خویة
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
تقنيين من الدرجة الثالثةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المحمدية للمهندسينالمدرسة ب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

الطبوغرافيا :  تخصص  

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 حمزة مفتقر

 2 زكریاء جابر

 3 اكرام اوحي

 5 سعید توخات

 6 رجاء التومي

 7 أیوب اوعمو

 8 مروى غرباوي

 9 كوثر بركاش

 10 یوسف عجمي

 11 عبد الرحیم العزیز

 12 مصطفى موساوي

 13 حسن باسالم

 14 جمال شار

 15 شیماء خرمجیوي

 16 أیوب أبوقل

 17 حسن راشدي

 18 مراد ھرفوف

 19 رباب المھاجر



6 
 

 20 سعید اشنون

 21 امیمة الحمزاوي

 22 صباح بایجا

 23 حفیظة عسیني

 24 احسان النجاري

 25 مریم بوشتة

 26 ایوب الدویش

 27 عبد المنعم عطى

 28 ابراھیم اقاجیم

 29 عزیز والریش

 30 كمال زرور

 31 حمزة سمنان

 32 ھشام المعطي

 33 ھاجر العمرتي

 34 نظیرة الھوس

 35 عبد العزیز حسني

 36 محمد الھاللي

 37 كریمة بنوري

 38 عثمان ایت او زاید

 39 ایوب وتیني

 40 بدر الصور

 41 زكریاء الجراري

 42 السعید بنباركة

 43 سعاد اإلبراھیمي

 44 حمزة مشھور
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 45 حنان القبلي

 46 جمال الھبراوي

 47 لمیاء واشباكو

 48 نوفل اوراغ

 49 نادیة مویسي

 50 محمد النعماني

 51 منصف العمري

 52 كوثر الجبوري

 53 سارة الحیمو

 54 مصطفى كوران

 55 فاطمة الزھراء بویجدكر

 56 فدوى اعفیتو

 57 رضوان الكرومي

 58 شیماء ورزاح

 59 زاید حداش

 60 هللاعبد  حرونيالعلوي 

 61 محمد ایت الطالب

 63 عبد اللطیف الروستاني

 64 حمید هللافتح 

 65 محمد بنموسى

 66 فاطمة الزھراء فونتیر

 67 سلیمان بوتشماح

 68 ولید العمراني

 69 سعید صبري

 70 المھدي عزاوي
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 71 اسماعیل العقیلي

 72 مبارك باحمو

 73 فاطمة الزھراء الماموني

 74 عبد العزیز سباعي

 75 ادریس اسفراح

 76 أنس الشقري

 77 ابراھیم بنعمر

 78 كمال بھوالي

 79 شیماء الدحماني

 80 زكریاء لیرم

 81 محمد عال

 82 فاطمة الزھراء جغمي

 83 عادل عیروض

 84 عبد السالم ریوش

 85 محمد ملوكي

 86 اسامة ایت المقدم

 87 محمد الغرشي

 88 اسماعیل ھراف

 89 ایمان الدیاني

 90 اسامة جبادو

 91 أنس فلیو

 92 یوسف حیضرة

 93 یاسین نوار

 94 شمس الدین النھیري

 95 ھشام عنسار
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 96 اناس الخبیزة

 97 لمیاء حجاي

 98 یاسین الغزالني

 99 سناء اوعریش

 100 عبد الغفور بابا

 101 بالل مخلوف

 102 فاطمة الزھراء ابركاك

 103 منیر اكریندة

 104 أمال المنصوري

 105 انس محي الدین

 106 الحسین حنیني

 107 یونس خشیعي

 108 خولة بوغازي

 109 محمد العفیاوي

 110 ھجر بزیان

 111 أمنیة بولیال

 112 شیماء خربوش

 113 یونس ایت القاید

 114 یاسین عمي

 115 منعم بنعیس

 116 یاسین الشكر

 117 ولید اودي

 118 عبد الرحیم الشیخ

 119 ایمان عیاد

 120 نور الدین زرناف
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 121 فیصل العباسي

 122 أیوب مرغي

 123 اسماعیل وجورة

 124 حمزة ایت باحسو

 125 ایوب صخر

 126 ابراھیم تومیس

 127 عمر الغریسي

 128 زھرة بوطرفاس

 129 غزالن المرزاق

 130 الحسن وابابا

 131 عادل موكریم

 132 زینب طائع

 133 أحمد حجولي

 134 یاسین الزغایدي

 135 یوسف بوحامیدي

 136 إلھام طالبي

 137 سعاد العباسي

 138 فاطمة الزھراء كرواني

 139 سمیر الھاشمي

 140 حسام مبروكي

 141 عمر اقزبیر

 142 ایمان وسعادة

 143 زیاد دوناس

 144 ایمان بوضة

 145 زینب عزیز
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 146 عبد الصمد فركاش

 147 سعید عمراوي

 148 یوسف انجاجري

 149 احمد دخیسة

 150 فؤاد احجري

 151 كرم بوكوریة

 152 یوسف عمراني

 153 اكرام المكاوي

 154 حنان بولمان

 155 ھند بلحاج

 156 زكریاء الزلماطي

 157 حفصة العمراني

 158 زكریاء بعو

 159 عبد االلھ بلعشور

 160 عابدین المنصوري

 161 زكریاء فرنوس

 162 أحمد العطاري

 163 یاسین وكرزمن

 164 الھام وراس

 165 محمد اشیاخ

 166 ھشام مامني

 167 شیماء خلوة

 168 محمد رزقي

 169 واصل الكناني

 170 محمد بومدا
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 171 حمزة الصادیقي

 172 محمد الخمسي

 173 عمر الراشیدي

 174 عصام صابة

 175 یونس عوط

 176 جھاد تابع

 177 سكینة فرطاس

 178 عمر الشرقي

 179 جمال ابو نصر

 180 محمد حماني

 181 عبد الصمد ایت ناصر

 182 عثمان صوصي علوي

 183 عمر ایت ابراھیم

 184 عبد الحكیم المینور

 185 یوسف امحزون

 186 صبرین كموسي

 187 لطیفة طیبي

 188 سعید لخریبكي

 189 رشید بن قاري

 190 ھاجر بنبراھیم

 191 اسماعیل زیان

 192 محمد امحرزي

 193 محمد حبیبي

 194 محمد سالم قاعدي

 195 عبد الناضر سعودي

 196 وفاء بوعدي

 197 حسن سفیر
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
تقنيين من الدرجة الثالثةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المحمدية للمهندسينالمدرسة ب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

كتروميكانيكإل :  تخصص  

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 عادل الحكمي

 2 عثمان العدراني

 3 كوثر القرشاوي

 4 بدر الدین الفارس

 5 یوسف زیتوني

 6 یونس جبار

 7 صالح الدین بوعبادي

 8 توفیق بوكرمة

 9 محمد السعیدي

 10 عثمان ران

 11 أیوب عكوران

 12 محمد القسیلي

 13 ولید اشطى

 14 محمد بوغابة

 15 رضوان حیاني

 16 اسماعیل سحیلي

 17 حفیظ ایت بلحسن

 18 عبد الحلیم نوري

 19 نور الدین امھال

 20 صالح الدین قبیل
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 21 زكریاء ابراھیمي

 22 نھیلة الحیرش

 23 عمر عشاق

 24 ایوب بودن

 25 زكریاء غزیز

 26 فؤاد ھروا

 27 انور زھیر

 28 مصطفى بوكشت

 29 یوسف اجراد

 30 محمد العاتى

 31 محمد الحمیدي

 32 مجمد المحجوبي

 33 یونس الغزالي

 34 توفیق باعوش

 35 محمد حشالف

 36 حسن حنیني

 37 عبد المنعم الیونسي

 38 ودیع ایت عمر

 39 حمزة بنقلیال

 40 امیرة بوعزاین

 41 یاسر قدرة

 42 عزیز السخون

 43 یونس خمور

 44 انوار حیمر

 45 عبد الرحیم قربال

 46 ھشام الھادي

 47 مجمد السغییر

 48 هللاعبد  بلحسین

 49 مصطفى العاملي

 50 یوسف الفالح

 51 عبد الحق مبروكي
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 52 عبد العزیز اوقسیس

 53 ایوب الودیي

 54 یوسف الشماع

 55 عبد الھادي رزقي

 56 بوبكر بنكال

 57 عیسى امناي

 58 انس بزایر

 59 سكینة مناني

 60 محمد القسومي

 61 یاسین شریف

 62 ادریس العالمي

 63 یاسین لحمیدي

 64 المھدي ھبار

 65 رضوان السمو

 66 عثمان العمري

 67 یوسف حموش

 68 المھدي مقران

 69 محمد ابغور

 70 عبد الرخیم بوجنان

 71 محمد صالحي

 72 رشید اقریبو

 73 یونس الحلوي

 74 عبد الحكیم مخشون

 75 اشرف ارحو

 76 ھاجر العسري

 77 البشیر میموني

 78 محمد بیرون

 79 شرف ایراوي

 80 ابراھیم العمیري

 81 طارق ساوسو

 82 سفیان البداوي
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 83 توفیق لخمیس

 84 عبد الواحد مناحبن 

 85 زكریاء كفیل

 86 الطاھر اطویل

 87 الخلیل بكیش

 88 سعید لعكید

 89 حسن ازنكد

 90 المھدي بلحمدیة

 91 عماد فتاح

 92 مریم او الجیاللي

 93 صالح الدین محمود

 94 سفیان خیزوي

 95 یوسف الفارسي

 96 بدر الدین ابطایني

 97 زھیر فیكري

 98 حسن اعلیلوش

 99 یوسف ابدو

 100 یاسین عفان

 101 یاسین قرطیط

 102 عبد الحمید المبروك

 103 ایوب جابر

 104 الناجم ویسي

 105 عبد الغالي العروشي

 106 جمال الولیدي

 107 نبیل أشقیر

 108 محمد الصالحي

 109 حمزة برقوش

 110 ادریس عبد الرزاق

 111 عادل دنبي

 112 زكریا سامر

 113 أحمد بلعیدي
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 114 محمد فراجي

 115 یوسف واعزیز

 116 ھشام بالعربي

 117 عبد الحكیم التكري

 118 توفیق بالحداوي

 119 سعید اجروج

 120 ایوب بنكرارة

 121 عتیقة یخلف

 122 جبران عمي

 123 عبد العالي ودة

 124 رحاب الھواري

 125 بسمة یخلف

 126 محمد التومي

 127 اللطیفعبد  بالوك

 128 حمید الطاھري

 129 میلود بوالم

 130 محمد عویقة

 131 اسماعیل شافق

 132 عادل بن رجالة

 133 ایوب فوزي

 134 حمزة العوزي

 135 حاتم بنعیاش

 136 عبد اللطیف العشیر

 137 هللاعبد  اخلو
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
تقنيين من الدرجة الثالثةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المحمدية للمهندسينالمدرسة ب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

المعادن :  تخصص  

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 محمد محمودي

 2 عصام بابا

 3 ھشام الحشادي

 4 ایوب مشھوري

 5 بدر العباسي

 6 محمد وشریح

 7 طارق العقرب

 8 انوار بنحسو
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 قطاع الطاقة و المعادن
 

تقنيين من الدرجة الثالثةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المحمدية للمهندسينالمدرسة ب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

تقنيات كتابة اإلدارة  :  تخصص  

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 الحسنیة البوراحي

 2 بسمة بوفارس

 3 سمیة ابعلي

 4 اسماء الصوفي

 5 عبیر قرمیش

 6 احسان المانصوري

 7 إیمان البھالوي

 8 اسیة قسوم

 9 سھام عریف

 10 خدیجة سعدان

 11 ھاجر بوصبع

 12 مریم مجتھد

 13 سارة بلمكي

 14 فاطمة ایت بال

 15 شیماء الشراي

 16 لبنى بوكطب

 17 سعاد تزبنو
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 18 نجاة األطرش

 19 صفیة اوجدار

 20 حلیمة خربو

 21 نجاة الدرار

 22 رھان العرایشي

 23 مینة الكیحل

 24 سناء صویلحي

 25 الزھرة اغراس

 26 امینة بوزیان

 27 مھا العماري

 28 أمیمة میدي

 29 مریم الشعراوي

 30 حسناء اندلوز

 31 حسناء بنعباس

 32 سناء البرقادي

 33 مریم حسایني

 34 مریم بنفقیرة

 35 حفصة بنیعیش

 36 خدیجة ربیعي

 37 سھام اشو

 38 احجبوھا اھل حماد

 39 آسیة العیوشي

 40 نضال یسني
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 41 ھند الھشمي

 42 نادیة الفزازي

 43 فاطمة الزھراء لغزولي

 44 فاطمة الزھراء ایت عمر

 45 اسماء زناي

 46 ماجدة مكون

 47 شیماء الزیاني

 48 سلمى ھالل

 49 خولة بوالرخا

 50 وسیلة عشوري

 51 بشرى رباح

 52 فاطمة الزھراء بورھوات

 53 ھجر حصیوة

 54 شیماء مكوكي

 55 ھند العمراني

 56 اكرام الزرھوني

 57 امال لبصیر

 58 سارة محبوبي

 59 حمزة بویر بتان

 60 امال الیامني

 61 سناء قدشا

 62 سمیة بنكرین

 63 ھند النابتي
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 64 اكرام التادي

 65 ایمان ایت سعید

 66 عادل طرشیح

 67 خدیجة الرشیدي

 68 اسماء الحسني

 69 مالك تازي

 70 سلوى صبور

 71 اسماء المزكلدي

 72 ماجدة الشلیاح

 73 ابتسام الكویتي

 74 عائشة امزكوان

 75 فاطمة الزھرة فراجي

 76 سناء لمزرد

 77 رجاء اكوردان

 78 فضیلة الحرشاوي

 79 فیروز بودودو

 80 منى الرحماوي

 81 لمیاء المجوط

 82 سعیدة بن ھموش

 83 عائشة اوجدار

 84 شیماء المزكلدي

 85 جمیلة بویزو

 86 انتصار عیساوي

 87 كنزة طالبي
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 ملحوظة:

ستتتتتتتجرب االختبتتتتتتارات الكتابيتتتتتتة بالنستتتتتتبة للمترشتتتتتتحين المتتتتتتدعوين 

                              الجتيتتتتتتتتتتتتتتاز مبتتتتتتتتتتتتتتاراة تقنيتتتتتتتتتتتتتتين متتتتتتتتتتتتتتن الدرجتتتتتتتتتتتتتتة الثالثتتتتتتتتتتتتتتة

 بالمدرسة المحمدية للمهندسين.


