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 قطاع الطاقة و المعادن
 

متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

 Econométrie تخصص: 

 االمتحانرقم  االسم الشخصي االسم العائلي

 1 مروان عتاني

 2 احمد حمامة

 3 حكیمة المالكي

 4 العبودي اكرام

 5 ایمان الوزاني شاھدي

 6 اكرام الطاھري

 7 بوزكراوي محمد

 8 فاطمة الزھراء المنصوري

 9 كشیكش احمد

 10 لمیاء الشاب

 11 رضا ابودیار

 12 برودي محمد

 13 شھبي عثمان

 14 خولة بلغازي
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 15 اسامة ریطاھي

 16 حساني اسماعیل

 17 امیمة هللاسعد

 18 العرفاوي مریم

 19 ارجدال محمد

 20 جریر ھشام

 21 الكادري یونس

 22 عرصي حمزة

 23 بغفیر عبدالصمد

 24 فاتیح محمد

 25 شیماء لمصبني

 26 سعید عینحجر

 27 ابھا احمد

 28 عثمان فراقشي

 29 نعیمة جبار

 30 فتیحة عابد

 31 بركوي ایوب

 32 یخلف عبدالعالي

 33 رجاء جناتي ادریسي

 34 اجبیرا احمد

 35 یوسف الحداد اصوفي
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 36 معطوف جیھان

 37 عفاف لزعر

 38 نایت الدوش كوثر

 39 حسن اموزاي

 40 امال حمزة

 41 الحاج صھیب

 42 ھند االدریسي

 43 دردوري محسن

 44 نونو عصام

 45 الشعلة حمزة

 46 صالح دریاس

 47 عثمان بونوضر

 48 وھیبة مزوز

 49 احمد جابر

 50 رضوان فیعلي

 51 لبنى ازروال

 52 یاسر بن عیال

 53 ھاجر مخربش

 54 شیماء محالیل
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 قطاع الطاقة و المعادن
 

متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

 Paléontologie تخصص: 

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 سناء حاجیوي

 2 فاطمة الزھراء الوسولي

 3 علي بوعري

 4 زكریاء حمیدین

 5 احمد ایت توشنت

 6 فاطمة السعدي

 7 عماد مزوار

 8 حنان خافو

 9 سومیة حمویة

 10 جھاد رحمونة

 11 سھام قاسمي

 12 ادریس شھید
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 13 شریفة خالقي

 14 وئام الموتشو

 15 فؤاد اباللي

 16 فاطمة سكاوي

 17 حنان الشبلي

 18 لبنى بورحیم

 19 أسماء الحوفي

 20 عبد الواحد لكناوي

 21 وھیبة بلحوز

 22 حنان وعشى

 23 نجوى عریف
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 قطاع الطاقة و المعادن

 

متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

التدبير ومراقبة التدقيق تخصص:   

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 أیوب ادعلي

 2 منار برادة افریقي

 3 فاطمة الزھراء الجردوني

 4 حنان حجوط

 5 رضا الحجل

 6 عمر غالب

 7 عبد الرحیم اروي

 8 ایمان اوالصافي

 9 یوسف الوھداني

 10 المھدي ابارا

 11 فاطمة الزھراء اللحیاني

 12 ھند الشرقاوي

 13 وصال دمامي

 14 احمد ایت یوس
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 15 یوسف الیحیاوي

 16 سعید اكركاوي

 17 ھیام زربان

 18 نادیة لملیح

 19 وصال البرجي

 20 كوثر السباعي

 21 نجوى بن دامي

 22 زینب الكردي

 23 المھدي عدیشي

 24 صفاء ایت اسوس

 25 فرح المحسني

 26 عائشة داودي

 27 محمد علي رابع

 28 كوتر بنداود

 29 ریم مودن

 30 مریم الشیحي

 31 هللاعبد مودي

 32 یاسمین احبشان

 33 فردوس السباعي

 34 ایمان رمدي

 35 محمد بریطل

 36 ھاجر عزمي
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 37 مروة بلعوشي

 38 زھیر المشبوح

 39 ایوب زاركضن

 40 سفیان حسناوي

 41 خدیجة الجبوري

 42 مریم العسري

 43 ھاجر لمتوبي

 44 یاسر عبروق

 45 رباب لمریني

 46 سمیة الخزرج

 47 امینة الجھري

 48 شیماء هللاشكر

 49 محمد بلقطاع

 50 سمیة بالمخزن

 51 أسامة حمادي

 52 یوسف ودیعي

 53 فاطمة الزھراء بنقاسمي

 54 شیماء مفتقر

 55 مالك قاسمي

 56 یحى شنداد

 57 ھاجر قشى

 58 سمیرة مغیس



9 
 

 59 مدیحة البسطمي

 60 یسرى زكار

 61 سارة ایتونجار

 62 یاسین مفركس

 63 طارق اعبو

 64 امین سفیان

 65 ربیع الغرباوي

 66 عبدالجبار العباسي

 67 زینب حموش

 68 سھیلة لحمدي

 69 بشرى بشیري

 70 عبدالھادي برة

 71 سعید الدام

 72 سعاد لخدیمي

 73 المھدي اركیك

 74 شیماء كبداني

 75 ھاجر طبوبي

 76 مھدي الحظیري

 77 مریم عاھو

 78 نورة حدیوي

 79 عبدالكبیر باكبو

 80 رضا زینو
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 81 خدیجة بیا

 82 عمر غزوالي

 83 سكینة بنشقرون

 84 یونس افقیر

 85 فدوى اسعید

 86 أسماء الرامي

 87 مھدي حجاجي

 88 منى عمراوي

 89 سیف الدین باركومي

 90 عبدااللھ الغساتي

 91 نعمان برقاص

 92 سكینة المعروفي

 93 امیمة جابر

 94 نادر احبرشیش

 95 انس بوعرورو

 96 خالد حوسیني

 97 شیماء زكاوي

 98 لمیاء مطعیش

 99 سفیان اعویش

 100 رضا التیكادل

 101 امیمة ضاكة

 102 سمیة الغیالسي
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 103 حنان بلخیر

 104 زینب لكباش

 105 زینب بنكیسة

 106 احمد الحراق

 107 أسماء المرتجي

 108 حنان قاسمي

 109 امال كربوب

 110 یسرى الزرھوني

 111 صالح الدین السالمي

 112 مروة بوخریط

 113 یاسین بوخنیف

 114 ھبة ادریسي

 115 لینة افاسي العلمي

 116 نھیلة حمودة

 117 اسامة حیفي

 118 یاسین الصمدي

 119 سامیة الغیالسي

 120 زینب ھرواطة

 121 زكیة طواش
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 قطاع الطاقة و المعادن

 

متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

الجيولوجيا تخصص:   

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 فاطمة الشادلي

 2 محمد عدیشان

 3 فرید عكو

 4 مروان بجبوجي

 5 خدیجة القبوري

 6 باسو اوھالل

 7 سلوى قرقري

 8 رضى عریبة

 9 سناء دیخاي

 10 محمد اخلیفا

 11 حمید االشكر

 12 صالحة نجیب
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 13 سلمى العمراني

 14 امال العرباوي

 15 سمیر سموي

 16 عبد الرحمن صبري

 17 محمد بلمغار

 18 مصطفى بوزكراوي

 19 محمد اخرشام

 20 خالد اسعید

 21 اشرف ایت اعزا

 22 الحسن جابر

 23 مریم رضوان

 24 زاید المیر

 25 الیاس السعید لغریس

 26 عبد المجید قریش

 27 حمزة ھداج

 28 أمال العزوزي

 29 معاد بن بوت

 31 أمال باناصر
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 32 عبد الحفیظ المنصوري

 33 یحیى بوخریص

 34 مصطفى مشران

 35 یونس بن بھ

 36 أنس الوالي

 37 عالل روبیل

 38 محمد البشارة

 39 صالح الدین عمراني

 40 الیاس وزا

 41 لطیفة الراشید

 42 رشید اخرو

 43 محمد خنیط

 44 اسامة بن الخدیر

 45 رشید باعیسى

 46 رجاء الحیا

 47 لمیاء وعلي

 48 سھام سالوي

 49 یوسف غرمان
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 50 آمال بوغالل

 51 حمید ابوحافص

 52 مبارك بن عثمان

 53 عصام خفوا

 54 أسامة زمري

 55 رضا الشاطبي

 56 حمزة وخمیس

 58 مریم بریاز

 59 ھشام الحسني

 60 یوسف حسناوي

 61 عبد الحق اجعجعان

 62 نوال الحموش

 63 عمر ایت مالك

 64 عبد الحفیظ بارزوق

 65 محمد جامعي ناصري

 66 سلمى ماعو

 67 براھیم ایت سعید

 68 طارق الغفولي
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 69 كوثر اوالد سعید

 70 عبد الخیار ایت علي

 71 زینب بلخیاط

 72 سعید موجان

 73 لیلى اوزاید

 74 عبد الحكیم احمیداني

 75 اسماء الحناطي

 76 احمد حمیدي

 77 ولید العمراوي

 78 عبد الرحیم لمعیلیف

 79 امین نجیح

 80 یاسین المسمودي

 81 محمد الجرموني

 82 لحسن كراوي

 83 اسماء اوغبال

 84 سمیة الرزوقي

 85 خالد اسویلح

 86 لحسن جابر
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 87 محمد تعدید

 88 یونس ماموش

 89 عبد النبي علیتان

 90 سكینة الرشیدي

 91 سھام اوزال

 92 ادریس یعكوب

 93 یوسف تغالوي

 94 عبد العزیز اعبو

 95 مریم مساوي

 96 الھاشمي با بن غانمي

 97 اسماعیل فرني

 98 عبد الرحمان برھمو

 99 مصطفى الحیان

 100 امیمة الصباني

 101 یوسف بوح

 102 امیمة المغاري

 103 محسین الحلیم

 104 یونس الشیخ
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 105 محمد ابن یدیر

 106 محمد اتسماعیل

 107 عمر السعیدي

 108 زكریا اوزربان

 109 محمد برعوز

 110 علي مصاط

 111 جمال القبوري

 112 امال زویشة

 113 محمد شرعي

 114 عبد الھادي هللایت عبد 

 115 رشید اماد

 116 عادل ایت الطالب

 117 سكینة ایت لحسن

 118 فاطمة الزھراء هللابنعبد 

 119 محمد الناصري

 120 لحسن باحمد

 121 ادم النجمي

 122 اسماعیل زالك
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 123 سعید باني

 124 سلمى هللایت سیدي عبد

 125 سفیان احمي

 126 الحسین اشبلي

 127 ایوب لبریھمي

 128 عبد العزیز اوكجبار

 129 لمیاء لقصیري

 130 محمد الحفیاني

 131 یوسف األشقر

 132 هللاعبد  رضوان

 133 علي المسعودي

 134 حمید الداني

 135 یاسین بومارت

 136 حمید الحادي

 137 علي بوعیاشي

 138 سلیمان ھطوري

 139 الحسن عابدي

 140 اشرف كاللي
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 141 عمر نور الدین

 142 مصطفى ایت داود

 143 اشرف خاضري

 144 یاسین الحسناوي

 145 حنان الجیالوي

 146 عبد الحمید عالوي

 147 اسماء نشاط

 148 عزالدین بربوط

 149 خضرة زاید

 151 خدیجة ابوحسین

 152 موعاد الشناوي

 153 محمد اسالل

 154 فدوى زیمو

 155 عبد الفتاح القریشة

 156 لحسن الذھبي

 157 ملیكة ایت محند

 158 یاسین افورنو

 159 العربي بھال
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 160 اعلي اوشیخ

 161 كمال البداوي

 162 سناء الحیاني

 163 مریم جبور

 164 بدر المسیوي

 165 ابراھیم بالزي

 166 الغالیة اسماعیلي

 167 احماد اعبي

 168 هللاعبد منصور

 169 عائشة مصادق

 170 خدیجة حساني

 171 محمد بنعمران

 172 ایوب العلوي المحمدي

 173 هللاعبد اكعي

 174 سعید اضرضور

 175 رقیة حامي

 176 حسناء فائز

 177 سكینة بنزھة
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 178 اللطیفعبد  االحیان

 179 عبد الحق المنصور

 180 رشید ابركني

 181 ادریس بنیحیا

 182 امل ھاشمي

 183 ماجدة بووردة

 184 فاطمة عبد الفاضل

 185 عثمان الضوء

 186 فتیحة بوفوس

 187 هللاعبد الغالي

 188 حبیبة اسمانة

 189 حمید زني

 190 موالي الرشید شریفي علوي

 191 لحسن خویا

 192 علي وركاكة

 193 رحمة القسمي

 194 حسن ابعسین

 195 عبد الحق ایت الھنا
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 196 خولة دالي

 197 مریم توفیق

 198 أیوب لحشیش

 199 یاسین زكمي

 200 ھاجر جادي

 201 زكریاء عماري

 202 اسماعیل ھرشان

 203 محمد الغازي

 204 ھشام ایت القاضي

 205 عبد الرحمان اسلیماني

 206 حسناء الغنامي

 207 زاید ایت القائد

 208 محمد مقران

 209 جمیلة ایت الطالب

 210 فاطمة الزھراء الزاھیدي

 211 رشید مني

 212 بدر باللة

 213 مصطفى الروكة

 214 البشیر الفوغي

 215 احمد او السو

 216 كوثر الشراي

 217 محمد بجو

 ابتور
 خدیجة

 
218 
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المعادنقطاع الطاقة و   
 

متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

تدبير الموارد البشرية تخصص:   

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 مریم الموفید

 2 رانیة غزالن

 3 عماد الدین ایت والش

 4 مروى الفش

 5 زكیة سامي

 6 حمزة المالح

 7 سارة ناجي

 8 نوال بن الرامي

 9 كریمة ایت احمید

 10 كوثر بیضي

 11 صالح الدین الخمسي

 12 ایمان الصفر

 13 بشرى عسري

 14 فیصل الزعیمي

 15 وداد الوصیفي
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 16 فاطمة الزھراء اكمیم

 17 علي بوحسین

 18 سكینة سباطة

 19 زھرة اقبان

 20 حاتم عسولي

 21 زكریاء صحراوي

 22 لبنى الفیاللي

 23 رنیا رشاد

 24 لمیاء بنمنصور

 25 مھدي شالل

 26 المھدي مغراوي

 27 منال اقبال

 28 یسرى بنونة

 29 عبدالواحد امرابطي

 30 هللاعبد  فاتح

 31 یاسین موافق

 32 المھدي بلفقیھ

 33 وھیبة عنتار

 34 زینب شوخماني

 35 غزالن لبیض

 36 أمین صنضالي

 37 بدرالدین جزولي
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 38 بدر الدین مفكر

 39 صالح الدین خیاطي

 40 فاطمة الزھراء ضرافي

 41 السعداوي المساوي

 42 ماریة الحدوتي

 43 رانیا كبى

 44 سلیم بوینزر

 45 غزالن بنحساین

 46 یعقوبي عتمان

 47 علي حدودي

 48 عبد الكریم الحدادي

 49 شیماء جدي

 50 محمد بلعاني

 51 حنان بزي

 52 سومیة فنكور

 53 نجوى ایت عطو

 54 ایمان ضرمال

 55 سكینة البوركي

 56 سفیان اشكور

 57 شیماء نیت محمد اعلي

 58 دنیا بتیت

 59 سلیمة الشرموح
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 60 حمزة زروال

 61 مریم العبادي

 62 وھیبة العرش

 63 ھند فقھي

 64 أمحمد والغازي

 65 احسان الصنھاجي

 66 هللاعبد بلبولي

 67 حفیظة القشماري

 68 احسان شعبي

 69 لبنى دادة

 70 ملیكة حنكوس

 71 مریم دندن

 72 فاطمة الزھراء ابو الیقین

 73 صالح الدین المخربش

 74 امیمة كوط

 75 هللاعبد اقشیقش

 76 ھناء زینون

 77 ھناء لھنیتي

 78 فاطمة الزھراء لعروسي

 79 شیماء السعالوي

 80 سھام العوني

 81 ھند العبادي
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 82 فاطمة ادویري

 83 سارة الوریاكلي

 84 فاطمة الزھراء بنموسى

 85 محمد امین انعب

 86 محمد الواسعي

 87 محمد المھدي الغالمي

 88 سعاد البحري

 89 ابتسام عزوز

 90 یوسف التابوتي

 91 شیماء الصالحي

 92 بھیجة اشراع

 93 یونس الحجاوي

 94 فدوى الفھدي

 95 یاسر شراف

 96 الخلیل بدر

 97 شیماء زرقاني

 98 امال البخاري

 99 مریم حطاب

 100 ھاجر مودن

 101 ھاجر الداحین

 102 سعید اسلیكك

 103 احمد اسماعیلي
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 104 محمد احتیتش

 105 نجیب مغنوي

 106 ھاجر حدادي

 107 فتیحة صادقي

 108 سلیمة بوجنون

 109 امینة بریان

 110 انس ایت الفاضل

 111 یوسف العزاوي

 112 سارة االدریسي

 113 مصطفى حمینا

 114 إحسان بن رغاي

 115 زكریاء الیزیدي

 116 ھند النوة

 117 عالء الدین بلقاضي

 118 سارة الھاشمي

 119 نجیب اوجمع

 120 الحسین حجاجي
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 قطاع الطاقة و المعادن
 

متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

قانون المنازعات تخصص:   

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 عبدالغاني التالي

 2 عبد الرزاق الیماني

 3 عمر السماللي

 4 خالد موھیب

 5 عبد المعز بریز

 6 مریمة اغبال

 7 زھیر الوراصي

 8 امال الخنشوفي

 9 عثمان جمیلي

 10 ماجدولین انكر

 11 وفاء بوجالل

 12 مریم الحیندي

 13 محمد الحریري
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 14 حمزة مرشد

 15 فاطمة الزھراء الجبراني

 16 الجیاللي بلعزي

 17 یونس شنیور

 18 ادریس بلعربي

 19 ملیكة زیني

 20 یاسین بوصبع

 21 حمید امناي

 22 حوریة الیوسفي

 23 جمال ویامنة

 24 السعید الدحماني

 25 عادل بوعیشاوي

 26 مصطفى اتویریس

 27 احالم عیساوي

 28 یونس لعروسي

 29 الھام امقران

 30 عزیز حجاجي

 31 دلیلة الطویل

 32 عبد الحفیظ اجعیدي

 33 مینة كدي

 34 امال قربال
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 35 فدوى الحسناوي

 36 محمد السعیدي

 37 ادریس ادبیبغ

 38 حسن اصكام

 39 ھشام وعالموش

 40 حجیبة الكمري

 41 ریم ارشایقي

 42 هللاعبد  بنمرزوق

 43 صوفیا اجغالف

 44 اسماء زینون

 45 رضوان عضوضي

 46 مجیدة الشوتي

 47 عبد االله مرشید

 48 عبد الحمید الحداد

 49 محمد ناجي

 50 اسماعیل باحماد

 51 الحسین الجا

 52 سعید بولقنادل

 53 مصطفى السنوسي

 54 توفیق باموح

 55 سعد الدین اشقدي
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 56 اسماء بوكطب

 57 ایمان عابیة

 58 بدر العطیفي

 59 انوار مشیمشة

 60 بالل حتیمي

 61 ھشام مایضیع

 62 محمد كریاني

 63 امحمد ھرتوني

 64 رضوان ھاللي

 65 انس الفزیقي

 66 حمید حماني

 67 محمد اصري

 68 یوسف الیعقوبي

 69 عبد الھادي الصاخي

 70 امال برجان

 71 محمد الناصري

 72 علیة عزالني

 73 احمد الفال

 74 رجاء منیر

 75 زینب امجراد

 76 هللاعبد  غازي
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 77 كوثر الحمداني

 78 البشیر رزوق

 79 ایوب زین الدین

 80 عماد الخطابي

 81 محمد الورضي

 82 ملیكة بوعوید

 83 صالح الدین السفیاني

 84 محمد وكوز

 85 امین عفیفي

 86 لیلى اللیلي

 87 مروة مواطف

 88 محمد الحبیب اعمیار

 89 حمید قداري

 90 عثمان السفیاني

 91 عبد السالم صغیري

 

 


