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 قطاع الطاقة و المعادن

 
مهندسي الدولة من الدرجة األولىالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

  -الرئيسية  - المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

 Géologie minièreتخصص:  

 

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي العائلياالسم 

 1 سعاد قرشي
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
مهندسي الدولة من الدرجة األولىالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

-الرئيسية  - المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

الكيمياء  تخصص:  

 

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 المصطفى ابوستاتن

 3 یوسف تورتیت

 4 الطیب بوقلمون

 5 مریم المصریوي
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
مهندسي الدولة من الدرجة األولىالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

-الرئيسية  - المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

النجاعة الطاقية تخصص:  

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 سارة اقصى

 2 زكریاء الزراري

 3 یاسر الكفتاوي

 4 شیماء خوي

 5 فتیحة اتكوكا

 6 نزار لمباركي

 7 ابتسام االدریسي

 8 شیماء بطاش

 9 عمر نیفاكین

 10 سكینة دھبي

 11 یاسین عابد

 12 سارة التمسماني المقدم
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
األولىمهندسي الدولة من الدرجة الئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

-الرئيسية  – المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  
   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

الجيولوجيا  تخصص:   

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 مریم اوییس

 2 عبد الرحمان االشقر

 3 سفیان فولي

 4 منار مخوخ

 5 رضا الزاوري

 6 خدیجة بنصالح

 7 سلیمة الشعراوي

 8 محمد المیموني

 9 عمر اجوھرة

 10 لمیاء وحید

 11 سارة فال

 12 محمد مردیوي
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 قطاع الطاقة و المعادن
 

مهندسي الدولة من الدرجة األولىالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

-الرئيسية  -  المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  
   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

 Environnement تخصص: 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 خدیجة العمري علوي

 2 نصر الدین امطاعي

 3 أمیمة سویسة

 4 ریم بیھاوي

 5 خدیجة المرید

 6 وفاء ایت الزاویت

 7 مروى حرفي

 8 المحجوب ایت السي المداني

 9 عمر ایت احساین

 10 ھند عنید

 11 انس مستغفر

 12 مھا میري

 13 الزھرة الھطى

 14 عبدالصمد البقالي

 15 فدوى الكنبوشا

 16 مریم بیبیه

 17 ایمان عقل

 18 امیمة بوملخة



6 
 

 19 السعدیة سماللي

 20 خدیجة سكراتي

 21 اسماعیل اعیش

 22 مینة اسماعیلي

 23 وردة اقبلي

 24 حفصة الكطایة

 25 ایمان عواش

 26 ایمان زاكي

 27 محمد حفیظي

 28 توفیق بودرع

 29 ھند طوسي

 30 خدیجة دمناتي

 31 لینا بن جیرة

 32 بسمة مبیطل

 33 عیدة بشي

 34 لحسن خوي

 35 یوسف الصبحي

 36 یونس بنالشیخ

 37 ھاجر كجود

 38 عبدالجلیل بوطارفة

 39 حفصة البوعزاوي

 40 زینب العیوني

 41 حلیمة امزیان

 42 فاطمة میال

 43 زكریاء سبعاوي

 44 ھیثم عبد الدایم
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 قطاع الطاقة و المعادن
 

مهندسي الدولة من الدرجة األولىالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

-الرئيسية  -  المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

 Génie civil       :  تخصص 

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 عائشة طلباز

 2 سفیان وزیزي

 3 ماء العینین البیضاء

 4 ویصال بنسالم

 5 المجید عبد مرابیط

 6 اسامة خنشاوي

 7 فاطمة الزھراء الراجي

 8 سارة زرزور

 9 محمد االعرج

 10 خدیجة اسرار

 11 عبد المولى شتواني

 12 حنان ازھاري

 13 امال بن موسى

 14 مریم بالي
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 15 ثریا المساوي

 16 فاطمة الزھراء بخاري

 17 بوبكر كجار

 18 حاتم راغبي

 19 حسن القباوي

 20 یاسین العین

 21 محمد املیح

 22 امیمة ابوطیبي

 23 سلسبیال صبیط

 24 مصطفى وعزن

 25 محمد رزقي

 26 مجدة الشتیوي

 27 حمزة شعبان

 28 منال الصاط

 29 امحمد ایحیا

 30 سعد الشرقاوي

 31 سارة لسود

 32 الحسین حمیدوت

 33 عبد االله اجباري

 34 صوفیا الدرقاوي

 35 غزالن مصلیح

 36 لقمان بوسحابة
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 37 أسماء دودو

 38 عثمان ابراھیمي

 39 سھام حیدة

 40 عزیز المسكیني

 41 سارة شمیس

 

 ملحوظة:

ستتتتتتتجرب االختبتتتتتتاراا الكتابيتتتتتتة بالنستتتتتتبة للمترشتتتتتتحين المتتتتتتدعوين 

 متتتتتتتتتن الدرجتتتتتتتتتة األولتتتتتتتتتى                              مهندستتتتتتتتتي الدولتتتتتتتتتةالجتيتتتتتتتتتاز مبتتتتتتتتتاراة 

، وذلتتتتتت  الرئيستتتتتتية–بالربتتتتتاط  للمعتتتتتتادن العليتتتتتا الوطنيتتتتتتة بالمدرستتتتتة

 :التالية لتخصصاابالنسبة ل

 Géologie minière 

 الكيمياء 
 النجاعة الطاقية 
 الجيولوجيا 

 Environnement 

 Génie civil 
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
مهندسي الدولة من الدرجة األولىالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

 بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط    - الملحقة - 

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

         Génie des procédés :   تخصص 

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 ھاجر بقراوي

 2 یسرا حشمي

 3 عبد العزیز اسماحي

 4 الزھراءفاطمة  شقیق

 5 نادیة البوبكري

 6 ایوب موھوب

 7 كمال فطواكي

 8 ایوب األملي

 9 لیلى لمخودم

 10 سعید العبادي

 11 موسى مصلوحي

 12 زینب شوقي

 13 حمزة فیدي

 14 عبد الحمید بركي
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 15 سلیمة سامح

 16 سعد تنون

 17 فاطمة النجاح

 18 مریم المتوي

 19 عبد الحق الریكات

 20 فاطمة الرایب

 21 ایمان رواح

 22 ایمان التري

 23 سكینة ایت لحیان

 24 فاطمة الزھراء لعزیز

 25 یوسف علوي

 26 عائشة االدریسي

 27 فاطمة الزھراء مستقیم

 28 ابراھیم سروجي

 29 شیماء الحراق

 30 مریم شھداوي

 31 أسامة فھیم

 32 الحسن التمراوي

 33 مریم التونسي

 34 زینب لحمونبن 

 35 یونس مرمان

 36 نورة شوقي

 37 مریم الشمسي
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 38 غزالن العصیوي

 39 سكینة زازولي

 40 نوال حنفي

 41 عبد الحمید افقیر

 42 كوثر فنتوج

 43 سناء الصابر

 44 ماجدة أنقیر

 45 یاسر بضاك

 46 جواد قتن

 47 أناس القاسمي

 48 حیاة الورزادي

 49 مریم ضعیف

 50 زینب حنكرار

 51 زینب السمراوي

 52 مروة حمادة

 53 طارق الكرش

 54 نجاة اوقسو

 55 منال بركات

 56 طامو سایسي حسني

 57 محمد سیمور

 58 نجالء الشاھد المصباحي

 59 وصال علیلیش

 60 فاطمة الزھراء مسلي
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 61 فتیحة البركة

 62 خالد عبلواس

 63 سلوى وكریم

 64 ھاجر اذنیبي

 65 كوثر بلحسین

 66 ضحى العلمي

 67 فاطمة الزھراء ناجم

 68 مریم سلمي

 69 سارة ھلیعیش

 70 ایمان التاقي

 71 ایمان كموسي

 72 فاطمة الزھراء بنرمان

 73 الحسن بنھمو

 74 ھناء اطریبق

 75 ھدى قدیمي

 76 حیاة الفقاري

 77 كریم تسغار

 78 زینب موجود

 79 حفصة الراجي

 80 فاطمة الفطواكي

 81 خدیجة ابو

 82 فاروق شامل

 83 راویة بطالي
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 84 سھیلة ین قدور

 85 لیلى الكوبي

 86 أیمن مسلك

 87 سھام خراف

 88 حكیمة المضرري

 89 عمر بن لندة

 90 خالد فطواكي

 91 أسماء خاطوري

 92 برھان الدین بنكریكش

 93 حلیمة اكرام

 94 ولید زایدي

 95 جلیلة النیا

 96 المھدي السیباري

 97 نبیلة لحبوبي

 98 وفاء فقیري

 99 وفاء صدقي

 100 كوثر غنبو

 101 خدیجة وسعید

 102 إلھام وریة

 103 ایمان متوكل

 104 نضال قنوفي

 105 هللاعبد  ادرقاوي

 106 الحسین یوسفي



15 
 

 107 ایوب اعطیة

 108 نادیة اشكري

 109 ایمان الوتار

 110 الزھراءفاطمة  رایف

 111 حفصة كورجا

 112 قمر ابرو

 113 علي العرفاوي

 114 ھشام كموني
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
مهندسي الدولة من الدرجة األولىالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

 بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط    - الملحقة - 

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

   :    Génie électrique تخصص 

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 سكینة بوحضریة

 2 محمد الرایس

 3 صادق اومسعود

 4 المصطفى السوسي

 5 لبنى بنسعید

 6 نور الدین اخمیش

 7 عواطف العوان

 8 سمیة الصدیقي

 9 حنان رحمون

 10 ابراھیم السعود

 11 سمیة غمري

 12 نعیمة الشعبي

 13 لوبنى بوجلیب

 14 اسماء زرھوني
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 15 عبد االله المزوزي

 16 اسماعیل عنكوش

 17 لحسن ختوش

 18 یونس مفكر

 19 المھدي غبرى

 20 ھناء موساوي

 21 فاطمة امریون

 22 هللاعبد  صدیقي

 23 لیلى السلیمانيالمكاوي 

 24 امینة مقران

 25 عبد الجلیل شكدالي

 26 یوسف السواللي

 27 یاسین عاقیل

 28 زینب امزیان

 29 اسامة طویل

 30 صالح الدین الحسیني

 31 أیوب المنصوري

 32 حمزة بامو

 33 ھاجر اسحیت

 34 امال بلعطار

 35 سمیة سامان
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 36 یونس عز الحق

 37 ملیكة زھري

 38 عبد الحق قسو

 39 ایوب بنطویل

 40 زكریاء بوزیان

 41 المھدي مورجاني

 42 مریم وقدي

 43 محمد بن مریم

 44 ایوب اسمیھرو

 45 فاطمة الزھراء الطریشي

 46 رضوان كالبي

 47 اسماء بوعبدالوي

 48 ھجر ھندي

 49 ابتسام اجابر

 50 حفصة لحمیدي

 51 یوسف التدساوي

 52 حمزة العمیري

 53 وفاء ابرزاق

 54 عبد المھیمن اوداد

 55 سالم بھاوي

 56 السید حیسون
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 57 كریمة سموني

 58 بالل دودي

 59 مریم فوزي

 60 اسماء نظیف

 61 غزالن الغریبي

 62 اسماء النصیري

 63 امین مخلص

 64 ابتھال الزازولي

 65 سفیان الصبیحي

 66 سكینة الصغیر

 67 سعید مردیوي

 68 ایمن محجوبي

 69 صالح الدین البرجالي

 70 نورالھدى ایتسي

 71 شیماء ایت سي احماد

 72 محمد امین المسكیني

 73 وئام التوزاني

 74 محسن ایت البھالي

 75 حمزة السفیاني

 76 عبد الرزاق الزاھر

 77 بشرى صوصي علوي
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 78 رشید ابلق

 79 غزالن زویرش

 80 اشرف سعدوي

 81 ادریس البوزیدي

 82 ھاجر بدوي

 83 رجاء الوردي

 84 فاطمة الزھراء فركاوي

 85 ادم بعجي

 86 نزھة الحاضي

 87 سھام الھداجي

 88 یاسین حساني

 89 فاطمة الزھراء جرمومي

 90 احمد ادھیش

 91 المھدي جبران

 92 حنان الرامي

 93 ادریس المرنیسي

 94 یوسف الحربولي

 95 احالم مسكاوي

 96 عصام خلیل

 97 یاسین الحریزي

 98 زینب الراشق

 99 محسن لكشري

 100 محمد یاسر البوعناني
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
مهندسي الدولة من الدرجة األولىالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

 بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط    - الملحقة - 

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

الطاقاا المتجددة تخصص:   

 

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 یوسف أرمال

 2 مریم امجار

 3 اسماء ارعال

 4 طارق المرابط

 5 ابتسام طومزین

 6 عماد عربات

 7 نورة مصلح

 8 شراف غناج

 9 امینة الشرقاوي

 10 یوسف بوعدي

 11 یاسر فھمي

 12 یوسف عاریف

 13 سحر الدیاني

 14 نورة العفاني

 15 سعاد غزالي
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 16 اسامة زوینا

 17 عصام سعداوي

 18 مھا ملولي

 19 منال امحلشي

 20 فاطمة زوھیر

 21 الحسن حمیدوت

 22 خولة كاوزي

 23 لحسن السعیدي

 24 فاطمة العافیة

 25 مونیة الزعیم

 26 سھى سیكا

 27 عبد الرجمان الغزراني

 28 شیماء بوكیلي

 29 فاطمة الزھراء العوام

 30 ندى العبادي

 31 نابلس الحجام

 32 ابتسام اقباض

 33 سعد الزباخ

 34 محمد وحمان

 35 ایمن ابورك

 36 بوجمعة بوحودة

 37 سلمى التمسماني الخلوقي

 38 حنان شادل

 39 محمود داحش

 40 عبد الحمید البكراوي
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 41 مریم اباحني

 42 فاطنة اجمیلة

 43 ابراھیم فندو

 44 مراد فراجي

 45 عزیزة لعویسي

 46 محمد شابو

 47 رجاء الشداوي

 48 یونس كمال

 49 سیف الدین لحمر

 50 جلیلة داودي

 51 ھبة مریمي

 52 عدنان فایز

 53 احمد متوكل

 54 ھشام الحدراوي

 55 ایمان الحمداني

 56 صالح الدین الحفظاوي

 57 وسیمة القوارطي

 58 نادیة الصالحي

 59 عبد الرفیع دغوان

 60 محمد حمداوي

 61 اسامة اركیبي

 62 معاد ملوكي

 63 صالح الدین قجعي

 64 دنیا ملوكي فیاللي

 65 مصطفى برمو
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 66 خدیجة اظریف

 67 نھلة شغال

 68 إلیاس امزیل

 70 جمال تیمومس

 71 شیماء بنصبیح

 72 سفیان ادریسي

 73 یونس فرحان

 74 لبنى عراجي

 75 اسماء ایت اوعیشى

 76 عثمان امراني علوي

 77 لمیاء بغدادي

 78 بشرى مبعوث

 79 شیماء السحیمي

 80 ادریس المكناسي

 81 هللاعبد  اورحو

 82 حكیمة بوجنان

 83 لبنى البوسالمتي

 84 مصطفى مصتوري

 85 سومیة امزیل

 86 غزالن خصال

 87 خولة حنین

 88 سلوى اغشوي

 89 امال شدادي

 90 اسماء الوالي

 91 عبد الرزاق صادیق
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 92 نجیب ارطل

 93 محمد الصحافي

 94 مصطفى العشیر

 95 فاطمة الزھراء لغریسي

 96 سكینة احمو

 97 الیاس الحارتي

 98 كریم زوزاو

 99 عبلة یحیا

 100 نبیل الفائد

 101 محمد سعد بلیط

 102 امین الراخو

 103 توفیق درمان

 104 زینب صرحان

 105 سلمى خوالن

 106 محمد سقیس

 107 نزھة الھیباوي

 108 طارق لیموني

 109 ایوب حمي

 110 حسناء ھروي

 111 جمال باكني

 112 رجاء بلحسن

 113 حسناء رحالي

 114 محمد امین جبیر

 115 ھاجر الحناوي
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
مهندسي الدولة من الدرجة األولىالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

-الملحقة  - المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

إلكتروميكاني  : تخصص   

 رقم االمتحان االسم الشخصي العائلياالسم 

 1 لبنى النابتي

 2 محسن ابروك

 3 سعاد السندك

 4 المھدي شوراق

 5 ھشام مضراري

 6 مصطفى الیماني

 7 سكینة المنصوري

 8 میلود لقطب

 9 ابراھیم اكوران

 10 محماد خویلي

 11 مصطفى بوعدي

 12 رجاء حمویي

 13 رضا الشقیري

 14 زینب االكحل
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 15 احمد اعجلي

 16 اسماعیل الراجي

 17 المھدي حساب

 18 سناء بنعبید

 19 زكریاء الحمدوي

 20 عبد الودود الحسناوي

 21 سعد الدین الخمسي

 22 عثمان سلمي

 23 یوسف الساھل

 24 وفاء الدامج

 25 احمد البیضاء

 26 مصطفى الصنھاجي

 27 یاسین عادل

 28 یونس لحلو

 29 خدیجة بیشوالن

 30 صالح الدین لوكیلي

 31 المصطفى الوردي

 32 عبد الصادق حمداوي

 33 كنزة لحضاشي

 34 لیلى خدام

 35 مباركة الھامل

 36 بشرى العمارتي
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 37 الھام موعمر

 38 توفیق فلفال

 39 لمیاء جفران

 40 سعید مویس

 41 عبد الرزاق األطراسي

 42 ھشام قرطیط

 43 المھدي الغازي

 44 إیناس كمال

 45 زكریاء ارحوا

 46 سحر زطراوي

 47 اسامة الحالج

 48 عائشة ھنان

 49 احمد االدریسي

 50 سلمى بلعساوي

 51 ھیبتي ماءالعینین

 52 محمد ولید مصلیح

 53 ھدى الراشدي

 54 ادریس عیادي

 55 الشیماء بطاھري
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
مهندسي الدولة من الدرجة األولىالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

 بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط    - الملحقة - 

   صباحاو النصف على الساعة السابعة 

المعادن :  تخصص  

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 1 صالح النجاري

 2 امین الصوفي

 3 خالد أیت إكن

 4 نرجس بودیل

 5 عثمان مبروك

 6 سناء مطر

 7 عمر تریاط

 8 حسناء بنحجو

 9 وداد بنحلیما

 10 جھان العموري

 11 زكریاء ربوج

 12 طارق دراز

 13 نضال بكي

 14 رشیدة بوعشرة



30 
 

 15 یاسین بن بالل

 16 نھیلة الطالیر

 17 ھجر وھبي

 18 كوثر رشید

 19 یونس اعبید

 20 أحمد عدنان

 21 ایوب اقزداموا

 22 عزیزة شاوي

 23 نوفل بنشلحة

 24 ھاجر نموح

 25 صابرین كیزاوي

 26 علي بنجلون

 27 كوثر ھدوز

 28 صفوان الحبیب

 29 ریم الحرایبي

 30 خلیل مومن

 31 زینب رباح

 32 احسان معضاضي

 33 ایوب الكموریة
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 قطاع الطاقة و المعادن

 
مهندسي الدولة من الدرجة األولىالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2020مارس  15يوم األحد    

 Nucléaire :  تخصص

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي

 ال أحد
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 ملحوظة:

ستتتتتتتجرب االختبتتتتتتاراا الكتابيتتتتتتة بالنستتتتتتبة للمترشتتتتتتحين المتتتتتتدعوين 

 مهندستتتتتتتتتي الدولتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن الدرجتتتتتتتتتة األولتتتتتتتتتى                             الجتيتتتتتتتتتاز مبتتتتتتتتتاراة 

بالنستتتتبة وذلتتتت   ،بالربتتتتاط للمعتتتتادن العليتتتتا الوطنيتتتتة لمدرستتتتةبملحقتتتتة ا

 :لتخصصاا التاليةل

 Génie des procédés 

 الطاقاا المتجددة 
  إلكتروميكاني 
 المعادن 

 Génie électrique 
 

 

 

 

 

 

 


