






 

 قطاع الطاقة والمعادن

 
تقنيين من الدرجة الثالثة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيفالئحة   

2021فبراير  13لسبت يوم ا   

-الرئيسية  - المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  

   صباحاثامنة على الساعة ال

 Electromécanique تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي

 1 علي اشمالل

 2 محمد أمين بباي

 3 اسماعيل الوالدي

 4 رفيق الطير

 5 ايوب بنكازة

 6 رشيد أنكناف

 7 يوسف مرضحي

 8 ياسين جواد

 9 محمد لقلوب

 10 عادل دنبي

 11 اسامة بومعليف

 12 هشام بن بوشتى

 13 أيوب اسيتي

 14 إدريس الرزاق عبد

 15 عثمان حالمي

 16 اسليماني عالل

 17 امحمد شنتوف

 18 ياسين بن تعطارت

 19 حمزة األخضر



 20 جمال قنادلي

 21 محمد عالم

 22 طارق زرار

 23 خالد اهميتر

 24 ابراهيم العميري

 25 عبدهللا فارس

 26 زكرياء الكنزري

 27 محمد اجرينيجة

 28 ايوب زندار

 29 هشام قابا

 30 عبدهللا فارس

 31 محسن أبوادرار

 32 رضا الرامي

 33 انس ايجود

 34 الحسين جابري

 35 المهدي موشينة

 36 محمد بوتزرزايت

 37 سعيد الرحيمي

 38 سفيان الداكي

 39 اسماعيل بالتي

 40 رضا كونين

 41 أسامة اهنيدة

 42 أمين السعماري

 43 يوسف سدور

 44 عبد القادر امزوك

 45 محمد جكنور

 46 زكرياء عزيز

 47 مراد فراج

 48 محمد امين درفوف



 49 بوحميد محمد

 50 عبد الرزاق نيم

 51 هشام أهجطان

 52 محمد المرسلي

 53 يونس المسكيني

 54 جواد أجمعي

 55 محمد كركوب

 56 حمزة العزوزي

 57 عبد الغالي اوالمقدم

 58 المهدي غدوي

 59 حميد الطاهري

 60 ايوب اوعبو

 61 ياسين حايبي

 62 صالح الدين لطفي

 63 محمد حسناوي

 64 ايوب رويكات

 65 محمد أيت ابا

 66 محمد رضا الصدقاوي

 67 سعيد العسالي

 68 عبد الحكيم التكري

 69 محمد امين طويل

 70 أنس صادق

 71 ميلود العوني

 72 ايوب بنحميد

 73 ايوب بوسرحان

 74 المهدي مقران

 75 نبيل اشقير

 76 ايوب الوديي

 77 الحبيب الحاجي



 78 مهدي اجريدي

 79 حمزة بطالي

 80 حمزة برقوش

 81 اسماعيل ويكان

 82 اسامة حوزان

 83 مريم حيضر

 84 خالد طرمونية

 85 مصطفى اللواري

 86 منى الغمري

 87 هشام الدواير

 88 عبداالله مرجان

 89 رضى الرامي

 90 خالد بنهاورش

 91 فريد كبوز

 92 عبدهللا حسني

 93 يوسف بفالن

 94 أيوب مصفار

 95 عبد الجليل العرباوي

 96 عبد الحفيظ البوزرازي

 97 سعيد اغراس

 98 أنس اعروس

 99 محمد بلعياشي

 100 نبيل زليم

 101 عبد هللا أمني

 102 رشيد ايت اكرام

 103 المصطفى منور

 104 امين الدكالي

 105 عبدالحكيم مخشون

 106 ابراهيم بن يوس



 107 الديننور  املو

 108 عبدالرحمان جبار

 109 محمد صدوقي

 110 سعيد أيت علي

 111 حاتم نوالي

 112 عمر عشاق

 113 زكرياء لوديدي

 114 حفيظ أيت بلحسن

 115 يونس الويز

 116 سعيد محيحي

 117 عبد الصمد ندعلي

 118 محمد بطاحي

 119 محمد الصالحي

 120 الناجم ويسي

 121 اسامة مديح

 122 نوح قنور

 123 صالح الدين منضوري

 124 محمد كوزويت

 125 عدنان موحسن

 126 الحبيب بوحجر

 127 صهيب العتروس

 128 وليد مزوري

 129 معاد ريفال

 130 عبد الواحد متشكر

 131 محمد عبد القوي

 132 أمين شهيد

 133 خالد الوردي

 134 جبران عمي

 135 لحسن بالد



 136 محمد المرسلي

 137 زكريا سامر

 138 أيوب العماري

 139 إبراهيم ثابت

 140 سفيان بوشطاط

 141 ايوب كيحيى اعلي

 142 أنور بوش

 143 ايوب غزو

 144 حميد صاغي

 145 عبدهللا الموقيت

 146 أنس زهور

 147 ازنكد حسن

 148 يوسف الفارسي

 149 ايوب منصور

 150 البشير ميموني

 151 ياسين قرطيط

 152 لبنى ايت دحمان

 153 محمد العاتي

 154 يوسف غويري

 155 هشام الكزولي

 156 عبد الحكيم بوكرين

 157 زكرياء افقير

 158 أحمد نويصر

 159 أيوب سراج الحق

 160 مبارك فكري

 161 نبيل كربوب

 162 محمد الكتيف

 163 منصف حلفي

 164 عبد الحميد الهوشي



 165 محمد ساسيوي

 166 أمين بوحسون

 167 محسن الفزواني

 168 محمد حشالف

 169 حميد البجدلي

 170 ياسين التهامي

 171 محمد التومي

 172 عبداإلله أمسكور

 173 رحاب الهواري

محمد البراكي  ِ 174 

 175 رضوان الواحي

 176 يونس بورجى

 177 أيوب هاللي

 178 محمد اتنان

 179 محمد بونيت

 180 صالح الدين محمود

 181 مروان لمصدق

 182 أحمد علوي

 183 مصطفى عيسى

 184 يوسف طواهري

 185 زهير دنوني

 186 يوسف الفلولي

 187 أنس جويشة

 188 سعيد بوغالم

 189 عبداألله الراجي

 190 هشام نوري

 191 يوسف اجراد

 192 أحمد أبوطالب

 193 احمد افلوس



 194 محمد ادمسعاود

 195 سفناج ميمون

 196 عبدالرحيم مخليصي

 197 محمد زيعور

 198 شيماء بوطويل

 199 عثمان امزياني

 200 خالد زربان

 201 يوسف بوسعيد

 202 عبدالصمد بفركان

 203 إدريس العالمي

 204 أيوب دبالي

 205 نورالدين لعنان

 206 عماد الحافظي

 207 ايوب الخياط

 208 سعيد لعكيد

 209 عصام جديبي

 210 أمين الكدادي

 211 يوسف التابت

 212 محمد لحمامد

 213 محمد دوفيق

 214 محمد أبغور

 215 سمية حدي

 216 محمد القسومي

 217 أيوب عكوران

 218 ياسين ادسعيد

 219 عبداللطيف الدياني

 220 عبد العالي أيوب

 221 الياس العبوبي

 222 سارة مساوي



 223 عبدهللا قادري

 224 الحسن ادالحراك

 225 محمد الكرواز

 226 الحسن العوينا

 227 عبد اللطيف العشير

 228 اسماعيل بنمنصور

 229 أشرف بنمقدم

 230 زكرياء بريكي

 231 خالد امنصور

 232 اميمة مراش

 233 هشام الركراكي

 234 هشام الهادي

 235 أيوب بن الحوار

 236 حسام نحاس

 237 سفيان قدوري

 238 سفيان اكلموس

 239 مبارك الغازي

 240 المهدي المهدي

 241 زهير فيكري

 242 مروان بوجديد

 243 ياسين فهمان

 244 عبدالعالي جناني

 245 زهير أمقران

 246 الحسن اجدي

 247 عبدالكريم بلعسكري

 248 محمد بنيعش

 249 أسامة الزهواني

 250 عبدالحي يعقوبي

 251 عبداالاله خيري



 252 هشام منصار

 253 يوسف يايا

 254 محمد بوكيوض

 255 نبيل الشبابي

 256 الحسين ادعبال

 257 فريد الجويلل

 258 سفيان امال

 259 سعيد فرح

 260 توفيق منشود

 261 كوثر القرشاوي

 262 سامي مزوز

 263 مصطفى ايت العربي

 264 هشام امكور

 265 عثمان زروال

 266 محمد العباسي

 267 حمزة حسني

 268 محسن النواوي

 269 هشام بوشوى

 270 محسن سليماني

 271 معاذ عسال

 272 سفيان فحامة

 273 رضا لحميدي

 274 ياسين معني

 275 حميد منير

 276 محمد مديوني

 277 بسمة يخلف

 278 مريم راشدي

 279 عبدالعظيم درعي

 280 عتيقة يخلف



 281 أيوب الصالحي

 282 أمين أجديد

 283 يسرى شقرون

 284 عبد العظيم القربوز

 285 يونس حالي

 286 رشيد عالوي

 287 ياسين لحميدي

 288 نبيل شميكلي

 289 حمزة مجدولين

 290 خالد بوسناح

 291 عمر ايت برحيم

 292 جمال الوليدي

 293 مولود عيادي

 294 أحمد بوعمود

 295 يوسف الفالح

 296 مريم مباركي

 297 محمد المحجوبي

 298 مصطفى حالي

 299 الحسين بيشاتاشن

 300 ياسين زموري

 301 عبد هللا بلحسين

 302 يوسف لعكيم

 303 يوسف عقاوي

 304 حمزة الجرماطي

 305 عبد الرحمان الصالحي

 306 منعم موساعيد

 307 يونس الحلوي

 308 عدنان مزي

 309 امبارك بال



 310 ابراهيم الرزاقي

 311 عبد المالك العمري

 312 محمد بطاري

 313 ياسين الحفياني

 314 اسماعيل بنمنصور

 315 محمد الغنيوي

 316 الرزاق عبد الرايس

 317 عمر مهداب

 318 يوسف خروبي

 319 اميرة بوعزاين

 320 جعفر الناجح

 321 أنس بزاير

 322 محمد أمين نعيم

 323 أمينة المعطي

 324 محمد بن إبراهيم

 325 محمد دحو

 326 عبداللطيف الحاجي

 327 يوسف حموش

 328 منير جكان

 329 محمد الجرجيني

 330 زكرياء فهيم

 331 بشرى دحو

 332 يوسف الحمري

 333 ايوب قاف

 334 مبارك اعيش

 335 أيوب الطوري

 336 اميمة عزوزي

 337 محمد شاكر



 

 قطاع الطاقة والمعادن

 
تقنيين من الدرجة الثالثة الئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف  

2021فبراير  13لسبت يوم ا   

-الرئيسية  - المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطب  

   صباحاثامنة على الساعة ال

 Topographie تخصص:
 

التسلسلي الرقم االسم الشخصي االسم العائلي  

 1 ياسين نوار

 2 محمد محيب

 3 سفيان المنصوري

 4 احمد المزوري

 5 عزيز اودو

 6 رشيد الجوهاري

 7 يونس دحان

 8 كوثر دردري

 9 أنس باديس

 10 عبد العلي امسرد

 11 رضوان أوسير

 12 الحسن وابابا

 13 عبد الصمد ومازيغ

 14 ياسين لحروش

 15 فاطمة الزهراء الشريف

 16 اشرف انور

 17 عبد العزيز حسني

 18 عتمان البوحديوي



 19 محمد صبري

 20 مروان بن همو

 21 سليم الغرباوي

 22 سعيد بوسلهيم

 23 عبد الرحيم العزيز

 24 رضى الراجي

 25 نوال بورهجول

 26 سعيد لخريبكي

 27 بلقاسم احمامو

 28 شيماء خربوش

 29 ايوب اكرو

 30 محمد بوي

 31 فاطمة الزهراء الجناتي ادريسي

 32 اميمة بندوز

 33 ابراهيم المتوكل

 34 محمد البوزيدي

 35 أشرف تسولي

 36 إلياس عبو

 37 زكرياء أيت الطالب

 38 محمد الكاملي

 39 زينب عزيز

 40 حمزة باحسين

 41 رجاء بوعزي

 42 حفيظ كريم

 43 نسيب بلخير

 44 سفيان بيوكعان

 45 أنس الراجي

 46 عبد هللا روان

 47 عمر طويانو



 48 كرم بوكورية

 49 عثمان بوزياني

 50 اسماعيل لمباركي

 51 عبد الحفيظ طالبي

 52 وليد اودي

 53 محمد ايت لعميم

 54 سليمان رحمي

 55 سعيد الغالم

 56 ياسين ازكو

 57 امين شضوى

 58 مروان لمسلك

 59 عزيز والريش

 60 عماد كومي

 61 أميمة قدوري

 62 محسن الطاهر

 63 اسماعيل وجورة

 64 عبدالقادر الطويل

 65 سفيان بوراسي

 66 يونس غالم

 67 سعيد عمراوي

 68 مريم الطيبي

 69 سكينة حاروكا

 70 جمال ابونصر

 71 سمية عربي

 72 عبد الصمد فركاش

 73 حنان بولمان

 74 عيسى زوركان

 75 صالح الدين مرادي

 76 حمزة لعسل



 77 سليمان بوتشماح

 78 مريم اسباعي

 79 اسماعيل لهموس

 80 طارق الكناوي

 81 الحسين امنصكو

 82 حمزة عبرو

 83 حسناء بوصوير

 84 عادل برعود

 85 حمزة سمنان

 86 يسرا مكوي

 87 الهام طالبي

 88 زكرياء بعو

 89 أناس الشريف

 90 زكرياء محرزي

 91 محمد اسعليوا

 92 اسماعيل وجورة

 93 عزيز اوتعليت

 94 عبد الناصر سعودي

 95 سناء طبري

 96 مهدي قديري

 97 جهاد تابع

 98 ايوب ابوقل

 99 اكرام المكاوي

 100 فاطمة الزهراء كرواني

 101 عثمان غريس

 102 عبدالمنعم عطى

 103 هدى سباعي

 104 يوسف الوزان

 105 امال المنصوري



 106 ابراهيم توميس

 107 عتمان ايت اوزايد

 108 سعيد الدياني

 109 أيوب جبيلو

 110 زكرياء عزى

 111 بناصر وحدو اخازيز

 112 عبد الحميد عزيزي

 113 انور عدوي

 114 شيماء بوملك

 115 سفيان لعرج

 116 كريم العلوي

 117 زينب شهيدات

 118 سكينة أغانيم

 119 خالد فراجي

 120 محمد الرشيدي

 121 نورة اعيساوي

 122 ايمان زروق

 123 يوسف عمراني

 124 سعاد العباسي

 125 خالد أوبلعيد

 126 عبد الرزاق اخور

 127 عبدهللا أوراغ

 128 اسماعيل هراف

 129 سمير الهاشمي

 130 شيماء الصامتي

 131 عماد داودي

 132 شيماء ورزاح

 133 محمد ابعوز

 134 سعاد اإلبراهيمي



 135 هجر لكحل

 136 علي الحرير

 137 حميد فتح هللا

 138 محمد عوني

 139 وصال معطال

 140 موسى سعود

 141 حسن راشدي

 142 زينب حيدة

 143 زينب طائع

 144 اسامة الباز

 145 ياسين لقصيري

 146 عصام طائف

 147 أنور اكريم

 148 مصطفى كوران

 149 عتمان ايت اوزايد

 150 طارق البقالي

 151 يونس نوار

 152 فدوى اعفيتو

 153 وليد الغربي

 154 هند انعينيعة

 155 محمد فاهيم

 156 محمد أشياخ

 157 عبد الحكيم اورحو

 158 أنس عبادي

 159 معاذ حميدي

 160 محمد علي الوحماني

 161 معاذ بوحميد

 162 مصطفى فوزي

 163 الياس ايت لحبيب



 164 لحسن زيدي

 165 صباح بايجا

 166 محمد هجهوجي

 167 وليد الهدار

 168 ايوب مرغي

 169 محمد رضى بونوارة

 170 خالد مهلوب

 171 عبدالصمد محجوبي

 172 سيدي محمد عزوز

 173 عبداالله النكيطي

 174 محمد ايت الطالب

 175 عبد المنعم صالحي

 176 إيمان زدمو

 177 زيان عبيد

 178 حفيظة عسيني

 179 محمد صديق

 180 سمية أدغيس

 181 علي جبوري

 182 ايوب وبا

 183 فاطمة كاموسي

 184 جمال شار

 185 إبراهيم المسعودي

 186 ايوب رزوقي

 187 يوسف انجاجري

 188 سامي الطيبي

 189 محمد فكروش

 190 عبد الرحيم وسعيد

 191 نعمة الهراق

 192 عبد االله بولمان



 193 منير اكريندة

 194 لحسن بنحساين

 195 محمد أوباري

 196 ابراهيم اقاجيم

 197 سعيد صبري

 198 عصام كوكب

 199 راضية واعراب

 200 الحسين جناحي

 201 رباب المهاجر

 202 اسماعيل السعيد

 203 مبارك باحمو

 204 حسن وخاايشو

 205 محمد أمين بوشار

 206 محمد حداش

 207 علي أديش

 208 خالد العمايري

 209 عبدهللا امسلك

 210 حمزة صداقي

 211 عمر الغريسي

 212 محمد ايتمودة

 213 كمال زرور

 214 زكرياء ليرم

 215 وصال سالمي

 216 عبدالناصر زمور عفار

 217 يونس اديش

 218 يونس عوط

 219 أميمة بوشارب

 220 اقويدر مجدوبي

 221 حنان مهديد



 222 عصام صابة

 223 شهرزاد الكور

 224 إحسان النجاري

 225 فاطمة الزهراء الحساني

 226 مها نجمي

 227 منتصر مجهودي

 228 خالد الخاميري

 229 سارة الحيمو

 230 عمر طعلي

 231 ياسر لزرق

 232 محمد اجويرة

 233 شيماء عنابة

 234 ايوب اوعمو

 235 عبد المجيد عجيب

 236 حسن باسالم

 237 ليلى قابوش

 238 ايمان عياد

 239 عصام بلعميم

 240 الياس حضرية

 241 امنة حضرية

 242 حمزة مشهور

 243 عبد الكبير العلج

 244 مصطفى ادريسي

 245 هند بلحاج

 246 يوسف ازضوض

 247 حمزة ارشيشق

 248 هشام عنسار

 

 

 



 

 قطاع الطاقة والمعادن

 
تقنيين من الدرجة الثالثة المدعوين الجتياز مباراة توظيفالئحة بأسماء المرشحين   

2021فبراير  13لسبت يوم ا   

 بملحقة 

  المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

   صباحاثامنة على الساعة ال

 Fabrication Mécanique تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي

 1 ياسين هنيدة

 2 فيصل اوبها

 3 انس زلبان

 4 بشير برما

 5 محمد اتهيلي

 6 ياسين أشمين

 7 حمزة يكين

 8 محمد يومني

 9 زكرياء بحو

 10 محمد حسن وافي

 11 محسن بنسحيط

 12 عبد الحكيم فجوجي

 13 يوسف بوشيار

 14 رضوان الزرايدي

 15 محمد فرقوش

 16 زكرياء مقال

 17 منصف الهزيلي



 18 حمزة أيت على

 19 الطاهر منصوري

 20 عصام القدوري

 21 حسن المحجوبي

 22 حمزة مختاري

 23 يوسف عقلي

 24 محمد القيمة

 25 مراد كنبور

 26 إلياس حامدي

 27 ابراهيم بزار

 28 موسى المودن

 29 رضوان بوطرو

 30 مراد سعود

 31 محمد علي الضناية

 32 المهدي جنيح

 33 حمزة الحزاب

 34 فيصل بالماحي

 35 حمزة العياشي بوشعالة

 36 خليل فتاحي

 37 محمد ايت بكا

 38 عزالدين السياغي

 39 إسماعيل المع

 40 زيد سالم

 41 زكرياء عماري

 42 محمد ضميري

 43 عزيز خالق

 44 مروان المحمودي

 45 فهد الخلفي

 46 اسامة النظام



 47 نور الدين الحيان

 48 محمد ادعبال

 49 عثمان العدراوي

 50 عبد الجليل كليطو

 51 اسامة بخير

 52 حسام الحيرش

 53 محمد طارق بلعباس

 54 محمد مقلد

 55 حمزة ابوالنوادر

 56 أنس صيدقي

 57 محمد بوقنيطير

 58 عبدالقادر منان

 59 زكرياء سباعي

 60 الصغير بوالعتارس

 61 المهدي عرم

 62 محمد توفيق الفادي

 63 عز الدين محسين

 64 عبد الرحيم السعيدي الحسني

 65 عبدالخالق حلول

 66 منصف المشرع

 67 إدريس باحميد

 68 حسن أيت الحاج

 69 يحيى بنيني

 70 ايوب شواري

 71 سوفيان مرغي

 72 عادل الزكاني

 73 حمزة كزري

 74 عبدالرزاق جدي

 75 حسام حامدي



 76 عبد الحليم بنبريك

 77 مصطفى الطاهيري

 78 محمد النكر

 79 سفيان لكنيزي

 80 محمد اشبو

 81 رضوان اليوسفي

 82 يونس رمزي

 83 إدريس عدلي

 84 محمود تطافي

 85 ايوب لعويني

 86 عماد شين

 87 لمياء عكيات

 88 رضوان دبيوي

 89 عبد االاله اسرار

 90 بكر عبدالمومني

 91 أيوب غالب

 92 حاتم البلغيتي

 93 محمد وشاللو

 94 المهدي عبيد

 95 نور الدين قرطوبي

 96 حافظ لوباني

 97 كمال طاميس

 98 الشرقي عنك

 99 سفيان ناصر
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 Développement Informatique تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي

 1 صحر العساوي

 2 عبدالحميد بندالي

 3 عبدالعالي بنعكيدة

 4 أمين العضراوي

 5 عبدالمالك البهلولي

 6 أزار غالم

 7 رضا ميتار

 8 عادل أبطار

 9 امين بيصاني

 10 زكية لزعار

 11 حنان بيشو

 12 أنوار ادريسي

 13 معاد الرحماني

 14 حسن ابو

 15 عبدهللا أمركاس

 16 سعيد القرفي

 17 زهير عيان

 18 عبد الحميد بوماري

 19 المهدي اسماعيلي علوي



 20 اميمة بنشريف

 21 خميسة كومازير

 22 عبدالكبير القوسي

 23 صالح الدين ندلوف

 24 بدر عووش

 25 عادل حنين

 26 رضى متوكل

 27 محمد الموا

 28 محمد رضا حجلي

 29 نبيل بودموق

 30 كريم الجعفري

 31 رفيق العيوض

 32 فيصل الراوي

 33 محمد مرتضى

 34 زينب اعشاري

 35 حسن سكراتي

 36 أسامة بوكعيبات

 37 سعيد المزيان

 38 ياسين البقيوي

 39 شيماء لمسكد

 40 ايوب الغريني

 41 فيروز حمني

 42 ياسين طرييح

 43 شيماء مصطاش

 44 خولة السديد

 45 منال الغدير

 46 محسن مسولي

 47 عماد الرقيبات

 48 هند ادعيسة



 49 المهدي بادي

 50 نوفل شراد

 51 أيوب توفيق

 52 محمد العيادي

 53 سناء العلوي االسماعيلي

 54 سندس سالمة

 55 محمد وغاش

 56 أحمد الصيفي

 57 خالد أوفا

 58 يوسف الحمرة

 59 أسامة يامين

 60 محمد البقال

 61 إسماعيل األصفر

 62 مروان بالخضير

 63 خديجة عاطر

 64 أيوب مساعد

 65 يوسف خيات

 66 أيوب نافق

 67 سـنــاء لـغـشـيـم

 68 غيثة فتوحي

 69 مراد الرجحاني

 70 زين العابدين المومني

 71 سعد االوج

 72 عبدالحق بيادي

 73 عبد اللطيف السبع

 74 ياسين بالل

 75 نسرين بابو

 76 صفاء كنترة

 77 عبد الغفور البخاري



 78 أيمن شمالل

 79 يونس جعفران

 80 رشيد الباز

 81 بدر الدين سليماني

 82 هشام حرجي

 83 أيوب العيوشي

 84 عبد القادر تجطيط

 85 نعيمة بوحاس

 86 حسني الدواوي

 87 شهرزاد ختيري

 88 رضا الجماهري

 89 الصديق الحازم

 90 إنصاف بل العافية

 91 حسن العالوي

 92 يوسف ايت اومجوظ

 93 فاطمة تغري

 94 سناء فاوزي

 95 فاطمة الزهراء مسري

 96 مصطفى الصنهاجي

 97 أيوب أيت باموسى

 98 اسماء داودي

 99 محمد أمين البكراوي

 100 سفيان اسماعيلي علوي

 101 فاطمة زكري

 102 جمال لحميد

 103 عبداللطيف اقباب

 104 علي ادريسي نواجي

 105 طارق عفيف

 106 محمد تروال



 107 زينب البحري

 108 عبدالمالك عقاوي

 109 عبد الجليل بوبكر

 110 حفصة ميموني

 111 هشام بونويدر

 112 عادل المعناوي

 113 أيوب باعدي

 114 محمد بن سلطان

 115 سعيد تردوست

 116 أنس ايت الهيوي

 117 كرم ملوي

 118 بالل شليطة

 119 إسماعيل الرمزي

 120 سهيلة المنقاري

 121 عبد الفتاح اعراب

 122 عبد العزيز نوفيد

 123 خالد ميدة

 124 عبداالله بنراضي

 125 شيماء العالوي

 126 حمزة أمنصور

 127 محمد الصنهاجي

 128 كمال عال

 129 رضا بوطة

 130 ياسين لمصيبان

 131 فاطمة الزهراء الخال

 132 ايمان اجناب

 133 يوسف بوكدور

 134 أنس العكازي

 135 حسناء الدهيل



 136 عثمان الفرعوني

 137 عبد الحكيم منسوم

 138 عبير ايت حسو

 139 نهيلة اهنيش

 140 فاطمة بارو

 141 ياسين اليسمين

 142 مريم ايت الرايس

 143 محمد ركاتي

 144 علي قديري

 145 زكرياء صفر

 146 سعد المعتز

 147 نادية ايفرض

 148 غزالن الوزاد

 149 نهيلة دليل

 150 أيوب المومني

 151 زياد كبيري

المعتصمة باهللايطو  بوقدير  152 

 153 ماجدة غازي

 154 احمد بوركبا

 155 مصطفى الكبلي

 156 عبد المولى كازيزا

 157 رشيد شيبان

 158 سعاد المنصوري

 159 زكرياء اشغور

 160 إسماعيل فكري

 161 يونس الحجيوي

 162 معاذ بوكابوس

 163 زكرياء ابركي

 164 عبد الواحد كورو



 165 يسرى قوقوش

 166 شيماء مريمي

 167 زهير البريكي

 168 أسماء أخراز

 169 ياسين عبد المالك

 170 أحمد أصابن

 171 عصام الكناني

 172 كريم مورضي

 173 حمزة الماحي

 174 عبدالرحيم الشافعي

 175 سكينة عيادي

 176 وليد حيحوكا

 177 زين الدين بوكرين

 178 حمزة مطواط

 179 اسماعيل العليوي

 180 ايوب حمدة

 181 يسرى الدباب

 182 المهدي بوطارة

 183 مروان الزكوتي

 184 حمزة الرضواني

 185 المهدي الداحي

 186 أيوب عماري

 187 هجر الحنافي

 188 فاطمة امزيل

 189 سعيد بودينار

 190 نوفل تاج الدين

 191 سفيان أبوالفداء

 192 عصام احميدوش

 193 زكرياء األزرف



 194 سكينة آيت بال

 195 فوزية اكرين

 196 سفيان مجاطي

 197 امين خرباش

 198 نعيمة امسرد

 199 المهدي الوافي

 200 سفيان مجتهد

 201 عزالدين مصباح

 202 فاطمة الزهراء شفاوي

 203 احمد توتي

 204 صارة لحرش

 205 ياسمين بنيوسف

 206 فيصل الغازي

 207 عبداالاله مستحفيظ

 208 محمد أمين عليات

 209 إبتسام رحماني

 210 سكينة لركط

 211 بهاء الدين حليم

 212 نزار العياشي

 213 ياسين زيدان

 214 محمد قرقوري

 215 حسن اضبيبن

 216 عبد الحفيظ ضعيف

 217 نسرين البضموسي

 218 مونية لعبيد

 219 شادي الفتج

 220 عبدالرحمان عبيد

 221 الطيب ابن داوود

 222 صالح الدين فتح هللا



 223 صالح الدين ايت القايد

 224 خليل سغروشني

 225 سليم زبادي

 226 زكرياء الريكو

 227 اسماعيل ايت الرحيل

 228 احمد بوفوس

 229 زكرياء طعامي

 230 محمد خلوة

 231 عبد اللطيف البوطيبي

 232 سكينة الشيهب

 233 اناس عقيل

 234 ايحما سفيان

 235 محماد ادفيلي

 236 عبدالكريم المرابطي

 237 حاتم قويضي

 238 محمد أسامة سقاط

 239 خديجة بها

 240 الحسين شراج

 241 غزالن نجار

 242 عبد الصمد العمري

 243 وائل عناية

 244 رشيد اسواني

 245 إيمان فولوس

 246 نورة الصالحي

 247 عبدهللا اد الحسن

 248 عائشة اضبيبن

 249 محمود حمادي

 250 حمزة امطيرح

 251 عبدالحميد غرداش



 252 زكرياء خمران

 253 السالمة الدي

 254 كوتر ارسموك

 255 فاطمة الزهراء أرسموك

 256 أيوب توفيق

 257 حسن ورزكن

 258 أسامة الزقوري

 259 اميمة الشامي

 260 يسرى المصباحي

 261 أيوب بلعري

 262 ادريس خير الدين

 263 نسرين بودفل

 264 أمين بلمجدوب

 265 يوسف الصنهاجي

 266 زكرياء اغزر

 267 محمد علجي

 268 رضى بن القائد

 269 مريم رحماني

 270 مراد المعزي

 271 عبد الكريم اوسكوت

 272 فاطمة الحران

 273 حمزة بومالك

 274 محمد أيت ابراهيم

 275 إكرام موجان

 276 فاطمة الزهراء باحدو

 277 عدنان مهديوي

 278 اميمة بنبهي

 279 مريم بوركبة

 280 اسماء خربوش

 281 حياة حداش

 282 الحسين جلولي
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 Informatique Industrielle تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي

 1 يوسف البصراوي

 2 محمد الحادق

 3 طارق احساين وطاس

 4 كمال بوطروس

 5 أمين بوحلة

 6 النعمان عيادي

 7 أيوب بغوش

 8 عبد الرحمان درويش

 9 محمد مزواري

 10 سليمة فني

 11 محمد الرامي

 12 محمد اهنشو

 13 سعيد خوية

 14 انوار ايغفران

 15 عبد الفتاح العسري

 16 عصام مجدوبي

 17 عزيزة فراح
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 Secrétariat de direction تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي

 1 أسماء الصوفي

 2 سلوى بلعولة

 3 بشرى الصالحي

 4 زهيرة المرازقي

 5 عالء الدين النفزي

 6 نزهة الشريف

 7 سومية درواش

 8 وفاء الزميري

 9 وفاء حربال

 10 سارة نجيب

 11 ماجدة مكون

 12 سميرة ليموري

 13 سعيد ايديل

 14 محمد العود

 15 نورية بناني

 16 ايمان الراضي

 17 سهام الكويطي

 18 عزيزة ايت مجضور

 19 فاطمة الزهراء الدراس



 20 منصف عقيل

 21 هند بردوقي

 22 سهام امغار

 23 اسماء الشاوي

 24 مريم خوبيزي

 25 سهام صريح

 26 حسن احنسكير

 27 فاطمة الزهراء بن لكحل

 28 غزالن الليموني

 29 فائزة عبدوني

 30 بسمة المامون

 31 فاطمة الزهراء ليديري

 32 مونية لكصير

 33 غزالن سمير

 34 لطيفة بنعاشير

 35 غيثة جبار

 36 مريم الركي

 37 عدنان الدريعي

 38 نجاة الدرار

 39 لمياء دمي

 40 فاطمة الزهراء أبوالغازي

 41 اكرام الزرهوني

 42 سناء اكحيلي

 43 ابتسام تزغى

 44 اكرام بوحو

 45 فاطمة الزهراء اشبان

 46 دنيا القطبي

 47 صفية اوجدار

 48 لمياء الرقراق



 49 خالد كركاعي

 50 بسمة بوفارس

 51 حبيبة رضوان

 52 سمية ابعلي

 53 هند بوالم

 54 أسماء الرملي

 55 هدى لومراني

 56 بهيجة عثمان

 57 سلوى صبور

 58 سهيلة زروال

 59 فاطة الزهراء سويلم

 60 شيماء دريح

 61 عواطف العطور

 62 آسية قسوم

 63 إكرام روحي

الضوبن   64 كوثر 

 65 لمياء البلغيتي

 66 سلمى عمورة

 67 هاجر قدي

 68 اكرام مكليني

 69 فرح امالل

 70 فتيحة العساوي

 71 غيثة الصقلي

 72 ابتسام ايوب

 73 سهيلة مجاهد

 74 ليلى بوشيت

 75 رجاء اوماليش

 76 مريم سروت

 77 عائشة اوجدار



 78 ياسين بوغرارة

 79 شيماء الحددي

 80 كنزة اإلدريسي الرياحي

 81 مليكة السولمي

 82 ايمان البهالوي

 83 نادية ودير

 84 الهام ايت حمادي

 85 فاطمة الزهراء لغزولي

 86 خديجة خيري

 87 فاطمة الزهراء حلمي

 88 سكينة لمراني

 89 هاجر بوكبوس

 90 مريم مهرازي

 91 زينب الساهل

 92 مريم أوالد الشيخ

 93 عفاف الجوهري

 94 حنان بن الضاهر

 95 حبيبة ايت و عراب

 96 خديجة اشنيط

 97 اسماعيل السطي

 98 فاطمة عزيزي

 99 ابتسام الخير

 100 إلهام سليماني

 101 سعاد العبيدي

 102 سناء صويلحي

 103 ام الفظلي بوعمود

 104 سلمى كليلي

 105 سهيلة الحمداني

 106 ايمان احميش



 107 سناء البرقادي

 108 سكينة ابو عبد هللا

 109 سعاد تزبنو

 110 عادل طرشيح

 111 سهيلة النواصري

 112 مها الشكالطي

 113 انتصار بوست

 114 ابتسام األبيض

 115 لطيفة اكيكر

 116 فاطمة الزهراء ايت عمر

 117 وفاء موريد

 118 حرية زيتوني

 119 ايمان ايت سعيد

 120 اكرام مرياني

 121 شيماء اسراك

 122 كنزة بوشكال

 123 امينة بوزيان

 124 كوثر خودي

 125 سلوى سبابو

 126 سناء لمزرد

 127 سميرة غودان

 128 نسيبة حمدي

 129 مريم بريكي

 130 اكرام بنبراهيم

 131 ليلى بشروري

 132 مريم الخضراوي

 133 مريم ببقيقي

 134 ضحى وهيب

 135 حفيظة الخمسي



 136 فاطمة أمزيان

 137 سلمى الساهل

 138 سارة حميميد

 139 نزهة الوردي

 140 عبير الناصري

 141 كريمة الجراري

 142 الغالية بوالشايت

 143 شيماء االدريسي

 144 غزالن الحارثي

 145 صوفيا العثماني

 146 وصال السالمي

 147 فاتن لهمامي

 148 هند الهشمي

 149 نادية الخلفاوي

 150 احسان المانصوري

 151 فاطمة الزهراء وحود

 152 سهام وازع

 153 سارة محبوبي

 154 احسان سنيتر

 155 نعيمة لعسري

 156 شيماء الهاللي

 157 عزيزة صالح

 158 بشرى الزراكي

 159 حنان ربيعي

 160 عبير قرميش

 161 هبة المكاتب

 162 فاطمةالزهراء بودي

 163 هاجر أبيدار

 164 أنس اشوية



 165 نجوى حمودة

 166 رتيبة بويريك

 167 كريمة خراف

 168 فضيلة صابر

 169 أميمة الضعيف

 170 خديجة الزياتي

 171 سعيدة داني

 172 ايمان بن عامر

 173 جمعة سكور

 174 حكيمة البصراوي

 175 زينب الحامدي

 176 سهام الرواني

 177 إلهام الدكني

 178 ايمان القلعي

 179 دعاء رجاءفاهللا

 180 حفصة كنان

 181 خديجة الحفرة

 182 سلمى هالل

 183 زينب الليلي

 184 سكينة مازوني

 185 أمينة الرايس

 186 سميرة حنين

 187 خديجة قادس

 188 سهام صدق

 189 عزيزة فاضل

 190 شيماء الشراي

 191 خديجة الحسيني

 192 نعيمة رضواني

 193 فاطمة الزهراء الحينوتي



 194 اسماء بوعيطة

 195 ابتسام حبليلي

 196 ايمان بنحريدة

 197 خلود كموز

 198 خديجة السواري

 199 اكرام الحدري

 200 إكرام أحمام

 201 عبد هللا تركست

 202 نوال درويش

 203 أسماء ريحان

 204 هند العمراني
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 Chimie industrielle تخصص:

 

التسلسليالرقم  االسم الشخصي االسم العائلي  

 1 كوثر الترابي

 2 حسن العنابي

 3 اية ضاب سي محند

 4 سوكينة البرنوصي

 5 سناء المالكي

 6 سارة حمدوش

 7 فتيحة مصباح

 8 مريم األحمدي

 9 محمد شاكري

 10 رجاء ابن حدا

 11 سعاد بوالريش

 12 مراد قدوري

 13 طارق لبيلتة

 14 زينب بنعثمان

 15 مصطفى البيض

 16 غيثة زعبل

 17 فاطمة كمال



 18 لبنى الفرودي

 19 ياسين ماغوسي

 20 سمية دكي

 21 كوثر عكاري

 22 اميمة مغى

 23 أميمة تغرغور

 24 نعيمة العسري

 25 لمياء وتيقي

 26 زينب مدجو

 27 عبد السالم مالكي

 28 نجوى الغماري

 29 مريم اكتي

 30 عبد الكريم بوسكى

 31 بدر بومهدي

 32 فيروز العرييش

 33 محمد الرامي

 34  جواد العسولي
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 Mines تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي

 1 هشام الحشادي

 2 لحبيب اوصالح

 3 بدر العباسي

 4 خالد بلمعلم

 5 عصام بابا

 6 يوسف ايت فسلي

 7 يحيى بوخريص

 8 اسماعيل مرجان

 9 ايوب العلوي المحمدي

 10 جبران المنسوم

 11 حمزة الطيس

 12 جبران المنسوم

 13 محمد أمين البدوي

 14 طارق العقرب

 15 هشام نشاط

 16 يونس إعزا

 


