


 

والمعادنقطاع الطاقة   

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

الرباطمركز ب  

 المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

   صباحاثامنة على الساعة ال

 التدبير ومراقبة التدقيق  تخصص:

 الرقم التسلسلي  االسم الشخصي  االسم العائلي  مقر اجتياز المباراة

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R1 زكرياء الزايري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R2 خولة الجنايني 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R3 رحيمال عبد الكطاية 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R4 مروة بلعوشي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R5 سفيان دخيسي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R6 عثمان العطار 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R7 ياسين مفركس 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R8 حمزة هارة 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R9 هاجر لمتوبي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R10 هيام زربان 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R11 فدوى اسعيد 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R12 سكينة ازاقافن 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R13 عبد اللطيف الطاهر بن 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R14 سارة عثماني 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R15 معاذ باكو 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R16 الخليل بابانا العلوي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  AARAB R17 أعراب 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R18 إلياس طويلب 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R19 عبد االله المسعودي 



بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R20 حسناء التجاني 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R21 اميمة سينون 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R22 عبد الرحيم طاسيل 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R23 محمد صحري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R24 عمر الشرقاوي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R25 أمينة الهادي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R26 سلمى العلوش 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R27 لمياء القصري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R28 فاطمة الزهراء كشاني 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R29 ياسين حمدون 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R30 سليمة عسي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R31 فهد ازريمق 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R32 هند الوليل 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R33 خديجة بيا 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R34 مريم مساعيف 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R35 نبيهة يفيد 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R36 شيماء عريوة 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R37 رانيا لفقير 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R38 عصام بابا 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R39 عتيقة اللواني 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R40 إيمان بندالي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R41 جيهان الكحل 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R42 هاجر بونوة 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R43 ياسين موجال 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R44 فرح المحسني 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R45 جهان اسنام 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R46 أسماء الرامي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R47 سندس العزوي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R48 سارة السايح 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R49 المهدي ابارا 



بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R50 أميمة باللي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R51 خولة بيكيس 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R52 شيماء البشاري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R53 حسام ادسولي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R54 معاذ بنوزكري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R55 جيهان تيعزيم 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R56 بثينة الدرقاوي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R57 أسامة حمادي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R58 شيماء الودغيري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R59 إكرام زرو 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R60 صفاء لعريف 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R61 أحمد رضا بنمبارك 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R62 سناء العياشي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R63 حنان قاسمي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R64 حنان ايت اغنية 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R65 اسية حاجري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R66 الهام الديدي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R67 فاطمة الزهراء ايت علي داود 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R68 أميمة السالمي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R69 سهيلة لحمدي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R70 اكرام بلفقيه 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R71 يسرى والديش 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R72 سلمى حمزة 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R73 وئام بنموسى 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R74 ياسر عبروق 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R75 ايوب اشالشون 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R76 مروان عقيل 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R77 محمد بجاج 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R78 رحمة الفرشي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R79 هيبة بقالي 



بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R80 مريم أغريبي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R81 سكينة الطاوصي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R82 شمس الضحى بودومة 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R83 يسرى ناصري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R84 بدر الدين شاعير 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R85 شيماء غاللي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R86 يوسف الرفالي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R87 شيماء زكاوي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R88 عماد العشيري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R89 لمساق مروان 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R90 خولة وهمة 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R91 يونس الراجي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R92 لبنى كوكو 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R93 فاطمة الزهراء التونسي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R94 شيماء الجوهري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R95 أسعد بنموسى 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R96 ابتسام الطاهري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R97 محمد العماري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R98 عبير هشام 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R99 عالء ابوحسان 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R100 فاطمة الزهراء اسليطين 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R101 إيمان حنيني 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R102 حمزة حار 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R103 مروان كوكو 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R104 راوية القادري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R105 أيوب خربوش 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R106 شيماء شكرهللا 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R107 يونس بنحمو 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R108 يوسف محمادي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R109 محمد البحري 



بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R110 سفيان بونو 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R111 أنس بوخال 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R112 منصف اشنوني 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R113 سمية بالمخزن 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R114 هاجر مواذيلي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R115 أشرف عسة 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R116 سارة طويه 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R117 صفاء الغازي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R118 يوسف حسني 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R119 انصاف خضراوي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R120 حنان العمروس 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R121 إيمان كويد 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R122 فاطمة الزهراء صدقي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R123 أمين الصفار 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R124 عثمان لكحل 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R125 عبد الكبير باكبو 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R126 نهيلة تويسي 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R127 منصف أندوري 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R128 أنس بوفال 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R129 ياسين احدادوش 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R130 يزيد منديل 

بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة  R131 زياد القاسمي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 بمركز الرباط

 المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

   صباحاثامنة على الساعة ال

  قانون المنازعات تخصص:

 الرقم التسلسلي  االسم الشخصي  االسم العائلي  مقر اجتياز المباراة

 R1 الرحيم عبد القاسمي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R2 فاطمة حواط المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R3 شيماء ابن الحاج المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R4 معاد الكراب المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R5 اسامة لكحل المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R6 رحاب المدني بالرباطالمدرسة الوطنية العليا للمعادن 

 R7 محسن المودن المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R8 محمد الفتحي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R9 نبيل الغول المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R10 حنان اجعيط المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R11 مريم ابوطالب الوطنية العليا للمعادن بالرباطالمدرسة 

 R12 مراد غراز المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R13 إلياس بناصر المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R14 أمال برجان المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R15 عبدالواحد اوصمود المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R16 فاطمة الزهراء أبوطالب المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R17 احمد العروسي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R18 زكرياء البوحديوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R19 ايوب اعرورو المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط



 R20 مراد المرخي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R21 احمد ابراهيمي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R22 منعيم البداوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R23 عثمان زروال المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R24 حميد قداري للمعادن بالرباط المدرسة الوطنية العليا

 R25 أمال قربال المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R26 محمد وكوز المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R27 مريم الحيندي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R28 ايمان عابية المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R29 هناء هواري المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R30 محمد الحريري المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R31 كريمة هوري المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R32 أنوار مشيمشة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R33 نادية شيبى بالرباطالمدرسة الوطنية العليا للمعادن 

 R34 ادريس بلعرابي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R35 الحسنية الهائل المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R36 خالد تغبلوتى المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R37 مليكة بوعويد المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R38 ادريس حنيفة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R39 رجاء منير المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R40 محمد البوعبيدي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R41 رضوان لشكر المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R42 حميد الماللي بالرباطالمدرسة الوطنية العليا للمعادن 

 R43 أسماء بوكطب المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R44 رانية تعيلبات المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R45 حكيمة ايت اعزيزي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R46 وفاء بوجالل المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R47 ايمان سعيدي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R48 سكينة بوربيكة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 بمركز الرباط

 المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

   الثانية بعد الزوالعلى الساعة 

 تدبير الموارد البشرية تخصص:

 الرقم التسلسلي  االسم الشخصي  االسم العائلي  مقر اجتياز المباراة

 R1 نجالء هرموش المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R2 مارية الحدوتي بالرباطالمدرسة الوطنية العليا للمعادن 

 R3 سعد المرابط المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R4 فاطمة الزهراء ضرافي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R5 عبد هللا فاتح المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R6 الزهراءفاطمة  الموسطاش المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R7 لمياء بنمنصور المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R8 هاجر بريجو المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R9 عبدالرزاق الخاوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R10 مصطفىى أمقجور المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R11 سهيل الجرشي العليا للمعادن بالرباط المدرسة الوطنية

 R12 سفيان العلمي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R13 مريم باعبو المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R14 هند السهلي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R15 ياسين زروقي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R16 حاتم عسولي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R17 احسان العالوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R18 عماد حمان المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط



 R19 رحاب بوطريق المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R20 فاطمة الزهراء البودامي للمعادن بالرباط المدرسة الوطنية العليا

 R21 سفيان جعفر المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R22 اشراع بهيجة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R23 سليمة الشرموح المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R24 مليكة حنكوس المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R25 كريمة ايت احيمد المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R26 هاجر حدادي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R27 الهام اشهبون المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R28 ابتسام الزاهي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R29 سهيل امغانن الوطنية العليا للمعادن بالرباطالمدرسة 

 R30 هاجر واحي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R31 فاطمة الزهراء أبواليقين المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R32 لحسن عليوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R33 فاطمة جريري بالرباطالمدرسة الوطنية العليا للمعادن 

 R34 ايمان الصفر المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R35 أميمة أبورشيد المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R36 هاجر الداحين المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R37 فاطمة الزهراء عتاق المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R38 فدوى زايدة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R39 محمد بلعاني المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R40 فاطمة ابن الشاهد المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R41 عبير عبد المولى المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R42 يوسف محفوضي العليا للمعادن بالرباطالمدرسة الوطنية 

 R43 سعيد لمباركي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R44 مهدي الوركة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R45 فيصل الزعيمي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R46 أميمة عالوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R47 جهان االدريسي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R48 صفاء اسريفي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط



 R49 إبراهيم الحمداوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R50 فاطمة الزهراء الحداوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R51 رحاب العروسي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R52 ياسر احمينا المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R53 فاطمة الزهراء ايت تشكوشت المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R54 جمال اوابراهيم المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R55 شيماء اكور العليا للمعادن بالرباط المدرسة الوطنية

 R56 ليلى بلهسك المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R57 انور امزيان المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R58 سارة اإلدريسي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R59 معاد الوعدودي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R60 عبد الواحد امرابطي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R61 لبنى الفياللي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R62 سناء جموحي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R63 إيمان بنجيالني المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R64 اسماء القاسمي الوطنية العليا للمعادن بالرباطالمدرسة 

 R65 نعيمة هناني المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R66 رانيا كبى المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R67 راجية زينون المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R68 مروى الفش المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R69 زهرة اقبان المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R70 سكينة مصدق المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R71 مريم الموفيد المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R72 بدر الدين مفكر المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R73 صالح الدين الخمسي العليا للمعادن بالرباط المدرسة الوطنية

 R74 اميمة فضالوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R75 لبنى دادة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R76 سعد الزواك المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R77 شيماء محمد ا علينيت  المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R78 إكرام الوردي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط



 R79 وفاء لبوكة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R80 منال إقبال المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R81 مصطفى بلمعلم المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R82 الحسن القري الوطنية العليا للمعادن بالرباطالمدرسة 

 R83 حفيظة القشماري المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R84 خديجة الفطواكي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R85 ياسر صافي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R86 صوفية دادة بالرباطالمدرسة الوطنية العليا للمعادن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 بمركز الرباط

 المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

الثانية بعد الزوال  على الساعة   

 الجيولوجيا  تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 R1 ايوب برحو المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R2 امين راقي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R3 لندا اجميلي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R4 صفاء تابتي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R5 خديجة بارز المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R6 حمزة دني المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R7 ابتسام قاسمي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R8 الحسين ا شبلي اطبالربالمدرسة الوطنية العليا للمعادن 

 R9 أيوب لبريهمي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R10 عدنان البكاري المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R11 محمد رضى بلمرابط المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R12 بدر باللة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R13 ياسين الحسناوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R14 امل هاشمي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R15 سكينة ايت لحسن المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R16 لبنى عمري المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R17 عبد الرحمن صبري اطبالرب المدرسة الوطنية العليا للمعادن

 R18 سلوى قرقري المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط



 R19 سناء شهمي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R20 خديجة ابوحسين المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R21 عبد هللا رضوان المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R22 أسماء ريدواني المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R23 عبدالرحمان المصباحي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R24 فتيحة بوفوس المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R25 كوثر الشراي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R26 ابتسام بدا للمعادن بالرباط المدرسة الوطنية العليا

 R27 فاطمة الزهراء باقصة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R28 خالد اسعيد المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R29 أمينة الغزاوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 بمركز الرباط

 المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

الثانية بعد الزوال  على الساعة   

 Econométrie  تخصص:

 

 الرقم التسلسلي  االسم الشخصي  االسم العائلي  مقر اجتياز المباراة

 R1 إكرام الطاهري المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R2 عثمان لمزيهري المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R3 حسنى زتوني المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R4 رياض عرش المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R5 شيماء محاليل العليا للمعادن بالرباطالمدرسة الوطنية 

 R6 شيماء سالوي أندلسي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R7 صفاء النخالوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R8 اميمة سعدهللا المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R9 أحمد اجبيرا المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R10 رضى الشرموحن المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R11 أمال الصولي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R12 سلمى ادالقاضي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R13 عبدالجليل زهيري المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R14 عفاف لزعر الوطنية العليا للمعادن بالرباطالمدرسة 

 R15 نعيمة صمودي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R16 محمد برودي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R17 أحمد حمامة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط



 R18 هاجر وادرو المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R19 نبيل البوشاري المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R20 عفاف بهسي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R21 لمياء اعطار المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R22 ياسمين بعرورو المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R23 رانيا هشام العليا للمعادن بالرباطالمدرسة الوطنية 

 R24 عبد العالي يخلف المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 بمركز الجديدة

جبران خليل جبران شارع - الدكالي شعيب جامعة    

   صباحاثامنة على الساعة ال

 التدقيق ومراقبة التسيير  تخصص:

 

 الرقم التسلسلي  االسم الشخصي  االسم العائلي  مقر اجتياز المباراة

 J1 حمزة تفجوتي جامعة شعيب الدكالي

 J2 أنس امتاني جامعة شعيب الدكالي

 J3 أيوب التايب جامعة شعيب الدكالي

 J4 عمران زيدون جامعة شعيب الدكالي

 J5 وفاء سعيدان جامعة شعيب الدكالي

 J6 لطيفة أوبيدة جامعة شعيب الدكالي

 J7 رضوان صلح جامعة شعيب الدكالي

 J8 سفيان ودادي جامعة شعيب الدكالي

 J9 نور الهدى علج جامعة شعيب الدكالي

 J10 جهان الطلبي العلمي الدكالي جامعة شعيب

 J11 المهدي اركيك جامعة شعيب الدكالي

 J12 زكرياء توزامي جامعة شعيب الدكالي

 J13 ياسين جيمهان جامعة شعيب الدكالي

 J14 زينب الحنصالي جامعة شعيب الدكالي

 J15 فاطمة الزهراء السادي جامعة شعيب الدكالي

 J16 نزهة حفا جامعة شعيب الدكالي

 J17 ياسين مقر جامعة شعيب الدكالي



 J18 سارة موعلي جامعة شعيب الدكالي

 J19 شيماء اشحايمة جامعة شعيب الدكالي

 J20 ياسر الرضواني جامعة شعيب الدكالي

 J21 كنزة معقود جامعة شعيب الدكالي

 J22 فاطمة شقرون جامعة شعيب الدكالي

 J23 رضا عالي الدين جامعة شعيب الدكالي

 J24 إلهام ادحميد جامعة شعيب الدكالي

 J25 أيمن أميسي جامعة شعيب الدكالي

 J26 سميرة مفهيم جامعة شعيب الدكالي

 J27 فاطمة الزهراء رتبي جامعة شعيب الدكالي

 J28 ايمان مبشور جامعة شعيب الدكالي

 J29 يوسف عشاكي جامعة شعيب الدكالي

 J30 طارق فاضل جامعة شعيب الدكالي

 J31 بثينة ابن زهير جامعة شعيب الدكالي

 J32 سناء بنسالم جامعة شعيب الدكالي

 J33 أناس المنصوري جامعة شعيب الدكالي

 J34 مريم لباللي جامعة شعيب الدكالي

 J35 بسمة ادرايس جامعة شعيب الدكالي

 J36 يوسف اتليوة جامعة شعيب الدكالي

 J37 فاطمة بوطيب جامعة شعيب الدكالي

 J38 أميمة سالك جامعة شعيب الدكالي

 J39 رشيد فتحان جامعة شعيب الدكالي

 J40 شيماء قمر جامعة شعيب الدكالي

 J41 غيثة ودغيري ادريسي جامعة شعيب الدكالي

 J42 إدريس بسى جامعة شعيب الدكالي

 J43 سهيل أموكان جامعة شعيب الدكالي

 J44 اشراق بن عفاري جامعة شعيب الدكالي

 J45 امين بحار جامعة شعيب الدكالي

 J46 سلمى ليموري جامعة شعيب الدكالي

 J47 أسماء قيلش جامعة شعيب الدكالي



 J48 هاجر رزقي جامعة شعيب الدكالي

 J49 عبد الحكيم ايت القرمودي جامعة شعيب الدكالي

 J50 أمال إبداع جامعة شعيب الدكالي

 J51 ايمان عوادي جامعة شعيب الدكالي

 J52 أمين اقدادري جامعة شعيب الدكالي

 J53 مليكة هرشاش جامعة شعيب الدكالي

 J54 حسن طالبي جامعة شعيب الدكالي

 J55 عبد الهادي برة جامعة شعيب الدكالي

 J56 أمين عوين جامعة شعيب الدكالي

 J57 حمزة عسلي جامعة شعيب الدكالي

 J58 نادية فتح جامعة شعيب الدكالي

 J59 حنان بابا جامعة شعيب الدكالي

 J60 ياسين أبوالشرف جامعة شعيب الدكالي

 J61 يسمينة ايت عبد الواحد جامعة شعيب الدكالي

 J62 دنيا عسالي جامعة شعيب الدكالي

 J63 محمد غياث جامعة شعيب الدكالي

 J64 عبدالرحيم بوعلي جامعة شعيب الدكالي

 J65 مصطفى شبيه جامعة شعيب الدكالي

 J66 نادية الغازي جامعة شعيب الدكالي

 J67 خديجة هيالس جامعة شعيب الدكالي

 J68 بثينة الشافعي جامعة شعيب الدكالي

 J69 سلمى أعبي جامعة شعيب الدكالي

 J70 يسرى عنتري جامعة شعيب الدكالي

 J71 مديحة البسطمي جامعة شعيب الدكالي

 J72 أميمة عتروس جامعة شعيب الدكالي

 J73 المهدي ركن الدين جامعة شعيب الدكالي

 

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 بمركز الجديدة

جبران خليل جبران شارع - الدكالي شعيب جامعة    

   صباحاثامنة على الساعة ال

 قانون المنازعات تخصص:

 الرقم التسلسلي  االسم الشخصي  االسم العائلي  مقر اجتياز المباراة

 J1 زكرياء الحالج جامعة شعيب الدكالي 

 J2 محمد ابوعمار جامعة شعيب الدكالي 

 J3 يوسف مناصف جامعة شعيب الدكالي 

 J4 سميرة الجراني جامعة شعيب الدكالي 

 J5 عزالدين مفضل جامعة شعيب الدكالي 

 J6 أيوب فالج جامعة شعيب الدكالي 

 J7 ياسر حصاري جامعة شعيب الدكالي 

 J8 لحسن ملحسن جامعة شعيب الدكالي 

 J9 سعيد بولقنادل جامعة شعيب الدكالي 

 J10 كوثر أمكور جامعة شعيب الدكالي 

 J11 عبد الصمد أيت با علي جامعة شعيب الدكالي 

 J12 مروة مواطف جامعة شعيب الدكالي 

 J13 ياسين شاكير جامعة شعيب الدكالي 

 J14 ايوب الخياط جامعة شعيب الدكالي 

 J15 رشيد يومولود جامعة شعيب الدكالي 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
الثانيةمتصرفين من الدرجة الئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 بمركز الجديدة

جبران خليل جبران شارع - الدكالي شعيب جامعة    

   بعد الزوال الثانيةعلى الساعة 

  تدبير الموارد البشرية  تخصص:

 

 الرقم التسلسلي  االسم الشخصي  االسم العائلي  مقر اجتياز المباراة

 J1 الزهراءفاطمة  هالل جامعة شعيب الدكالي

 J2 علي بوحسين جامعة شعيب الدكالي

 J3 حياة لطفي جامعة شعيب الدكالي

 J4 عتيقة ارميال جامعة شعيب الدكالي

 J5 مجدولين حنين جامعة شعيب الدكالي

 J6 كوثر حفاظ جامعة شعيب الدكالي

 J7 هناء عبودي جامعة شعيب الدكالي

 J8 لبنى عنيب جامعة شعيب الدكالي

 J9 المهدي مغراوي شعيب الدكالي جامعة

 J10 ياسين حريق جامعة شعيب الدكالي

 J11 محمد أمين الدخيسي جامعة شعيب الدكالي

 J12 اميمة سقيم جامعة شعيب الدكالي

 J13 أسماء الدويشي جامعة شعيب الدكالي

 J14 يوسف العزاوي جامعة شعيب الدكالي

 J15 الخليل بدر جامعة شعيب الدكالي

 J16 مهدي شالل جامعة شعيب الدكالي

 J17 سلمى بالمامون جامعة شعيب الدكالي

 J18 زهراء الذاكري جامعة شعيب الدكالي

 J19 وصال اليعقوبي جامعة شعيب الدكالي

 J20 سارة منغوم جامعة شعيب الدكالي

 J21 نبيلة الحماوي جامعة شعيب الدكالي

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 بمركز الجديدة

جبران خليل جبران شارع - الدكالي شعيب جامعة    

الثانية بعد الزوال  على الساعة   

 الجيولوجيا  تخصص:

 

 الرقم التسلسلي الشخصياالسم  االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 J1 يوسف الفريو جامعة شعيب الدكالي

 J2 محمد امرض جامعة شعيب الدكالي

 J3 حميد الحادي جامعة شعيب الدكالي

 J4 لطيفة ابويب جامعة شعيب الدكالي

 J5 يسرى داكي جامعة شعيب الدكالي

 J6 محمد التومي جامعة شعيب الدكالي

 J7 إلياس السعيد لغريس جامعة شعيب الدكالي

 J8 سميرة ايت حميدين جامعة شعيب الدكالي

 J9 عبد الحق وحيد جامعة شعيب الدكالي

 J10 نوال بويى جامعة شعيب الدكالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 بمركز الجديدة

جبران خليل جبران شارع - الدكالي شعيب جامعة    

الثانية بعد الزوال  على الساعة   

 Econométrie تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 J1 زينب غازي جامعة شعيب الدكالي

 J2 أمينة بوعزة جامعة شعيب الدكالي

 J3 زينب الجندالي شعيب الدكاليجامعة 

 J4 زكرياء المسعودي جامعة شعيب الدكالي

 J5 كوثر نايت الدوش جامعة شعيب الدكالي

 J6 أسماء أبوزيد جامعة شعيب الدكالي

 J7 احمد جابر جامعة شعيب الدكالي

 J8 لمياء الشاب جامعة شعيب الدكالي

 J9 منى شهيد جامعة شعيب الدكالي

 J10 هاجر الرزيقي الدكاليجامعة شعيب 

 J11 بسمة الطليقي جامعة شعيب الدكالي

 J12 يونس الكادري جامعة شعيب الدكالي

 J13 الحسين اوعسو جامعة شعيب الدكالي

 J14 إلياس البرق جامعة شعيب الدكالي

 J15 هدى فارس جامعة شعيب الدكالي

 J16 محمد فاتيح جامعة شعيب الدكالي

 J17 أسماء شيكر الدكاليجامعة شعيب 

 J18 كريم بوعزاوي جامعة شعيب الدكالي

 J19 هند اإلدريسي جامعة شعيب الدكالي

 J20 نجية طاهير جامعة شعيب الدكالي

 J21 فاطمة الزهراء المنصوري جامعة شعيب الدكالي

 J22 وهيبة مزوز جامعة شعيب الدكالي

 J23 نجاة نشيط جامعة شعيب الدكالي

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 مركز بني مالل

 إعدادية إدريس بن زكري شارع القدس 

   صباحاثامنة على الساعة ال

  التدقيق ومراقبة التدبير تخصص:

 الرقم التسلسلي  االسم الشخصي  االسم العائلي  مقر اجتياز المباراة

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B1 سارة لكاني

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B2 انس الشرقاوي

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B3 لمياء اديب

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B4 عادل كاملي

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B5 عبد الواحد بداني

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B6 اكرام بوقبو

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B7 ايوب تراس

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B8 عصام مزوز

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B9 زكرياء رفيق

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B10 أيمن الحالي

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B11 نهيلة اعبا

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B12 رضا هللا بوعزمة

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B13 وفاء كرفال

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B14 همام الفيحي

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B15 يونس الحاجي

 إعدادية إدريس بن زكري 
 B16 يوسف عطيف

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 مركز بني مالل

 إعدادية إدريس بن زكري شارع القدس 

   صباحاثامنة على الساعة ال

 قانون المنازعات تخصص:

 التسلسليالرقم  االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 B1 يوسف السعودي إعدادية إدريس بن زكري

 B2 حميد امناي إعدادية إدريس بن زكري

 B3 حميد الطواف إعدادية إدريس بن زكري

 B4 السعيد الدحماني إعدادية إدريس بن زكري

 B5 كمال البوعزاوي إعدادية إدريس بن زكري

 B6 لحسن لغوالم إعدادية إدريس بن زكري

 B7 مروان والباز إدريس بن زكريإعدادية 

 B8 نجيب لمعمر إعدادية إدريس بن زكري

 B9 خالد موهيب إعدادية إدريس بن زكري

 B10 علية عزالني إعدادية إدريس بن زكري

 B11 سعد الدين اشقدي إعدادية إدريس بن زكري

 B12 لحسن لغوالم إعدادية إدريس بن زكري

 B13 جمال ويامنة إعدادية إدريس بن زكري

 B14 محمد جبران إعدادية إدريس بن زكري

  

 

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 مركز بني مالل

 إعدادية إدريس بن زكري شارع القدس 

الثانية بعد الزوال  على الساعة   

 تدبير الموارد البشرية تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 B1 سيف الدين لحسينية إعدادية إدريس بن زكري

 B2 حمزة الطوايري إعدادية إدريس بن زكري

 B3 سارة الفوراتي إعدادية إدريس بن زكري

 B4 عبدهللا بلبولي زكريإعدادية إدريس بن 

 B5 محمد غزال إعدادية إدريس بن زكري

 B6 عثمان الركباوي إعدادية إدريس بن زكري

 B7 وهيبة العرش إعدادية إدريس بن زكري

 B8 المهدي أيت اغيل إعدادية إدريس بن زكري

 B9 محمد امين وداني إعدادية إدريس بن زكري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

المعادنقطاع الطاقة و   

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 مركز بني مالل

 إعدادية إدريس بن زكري شارع القدس 

الثانية بعد الزوال  على الساعة   

 الجيولوجيا تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 B1 محمد اخرشام إعدادية إدريس بن زكري

 B2 اسماء اوغبال إعدادية إدريس بن زكري

 B3 ملودة خافو إعدادية إدريس بن زكري

 B4 محمد اخرشام إعدادية إدريس بن زكري

 B5 محمد انكر إعدادية إدريس بن زكري

 B6 إكرام بوترام إعدادية إدريس بن زكري

 B7 حكيمة امنصكو بن زكري إعدادية إدريس

 B8 عبد الرحيم اردوز إعدادية إدريس بن زكري

 B9 عبد المولى سقام إعدادية إدريس بن زكري

 B10 الحسن جابر إعدادية إدريس بن زكري

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
الثانيةمتصرفين من الدرجة الئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 مركز بني مالل

 إعدادية إدريس بن زكري شارع القدس 

الثانية بعد الزوال  على الساعة   

 Econométrie تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 B1 ياسين لودي إعدادية إدريس بن زكري

 B2 حمزة امال إعدادية إدريس بن زكري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

فاس مركز  

 ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

   صباحاثامنة على الساعة ال

  التدقيق ومراقبة التدبير تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 F1 أنوار الغماري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F2 يوسف لعويني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F3 أمال قنوش ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F4 هناء الريفي العمارتي سليمان، شارع سان لويسثانوية موالي 

 F5 خليل مييات ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F6 محمد التجاني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F7 أيمن المزديوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F8 منار بنجبرة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F9 لمياء محمدي علوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F10 خديجة الجبوري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F11 زكرياء براشد ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F12 عمر الشرتي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F13 نورة حديوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F14 كريم ابن الشيخ ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F15 أسامة نفزي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F16 عمر التدالوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F17 كمال كنسي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F18 اسماعيل بالحاج ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F19 اسماء بوجنان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس



 F20 أسامة حسني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F21 يونس افقير ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F22 اسامة اليوسفي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F23 ايمان رمدي سان لويسثانوية موالي سليمان، شارع 

 F24 مريم الدحماني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F25 مهدي البناجي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F26 عبد المعز لوط ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F27 يوسف مخدش ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F28 مصطفى العروسي شارع سان لويس ثانوية موالي سليمان،

 F29 بشرى نجيم ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F30 يوسف البوكريوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F31 نسرين الهكار ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F32 محمد الطويل ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F33 منير المسيح سليمان، شارع سان لويس ثانوية موالي

 F34 لبنى التامدي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F35 نبيل خويا ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F36 يسرى الحمزاوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F37 يوسف بونيف ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F38 سلوى الضعاني موالي سليمان، شارع سان لويسثانوية 

 F39 محمد وازول ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F40 شيماء المغراوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F41 وجدان بوخار ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F42 سارة بدبزة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F43 عبير بوايمجان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F44 مصطفى الغزواني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F45 زينب برادة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F46 ادريس ازواو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F47 نوفل برينسي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F48 محمد أيمن الوكيلي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F49 يسرى طاوطاو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس



 F50 منعم ميكو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F51 حكيمة زازى ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F52 ماجدة بابا احمد ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F53 فرح الغدوري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F54 عمر البالك ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F55 منى عمراوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F56 عبد الرحيم أروي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F57 نجم الشيخي سان لويس ثانوية موالي سليمان، شارع

 F58 عبد المجيب ملييح ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F59 حمزة صغيور ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F60 غيثة زاهر ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F61 وئام طاهير ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F62 فاطمة الزهراء البورقادي شارع سان لويسثانوية موالي سليمان، 

 F63 اميمة الشادلي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F64 رضا الماحي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F65 أسماء بوزكراوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F66 مريم طحطوح ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F67 ياسر العمراني الزريفي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F68 حمزة تلمساني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F69 فردوس البكدوري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F70 نعمان برقاص ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F71 نبيل طوالب ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F72 علي ملول ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F73 شيماء صديقي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F74 خالد حوسبني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F75 بشرى الغيوان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F76 وليد متجاوج لويسثانوية موالي سليمان، شارع سان 

 F77 حنان حجوط ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F78 فاطمة الزهراء عتيق ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F79 دينا البقالي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس



 F80 عبير درقاوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F81 فاطمة الزهراء بوحساس شارع سان لويس ثانوية موالي سليمان،

 F82 وسيم أعراب ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F83 امال عماري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F84 أنس القاسمي الناصري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F85 سعد المامون ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F86 أمينة الباسل ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F87 مريم اوزال ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F88 يوسف الشرواق ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F89 سارة علوي اسماعيلي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F90 هجر الدريوش ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F91 رشيد البدوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F92 فاطمة الزهراء الترميذي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F93 اسماء العود ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F94 انس ولدالشريف ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F95 نهيلة بل   سليمان، شارع سان لويسثانوية موالي 

 F96 اسماء الخشين ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F97 صباح بوراس ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F98 محمد يحيو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F99 مريم قرو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F100 بثينة شقرون سليمان، شارع سان لويسثانوية موالي 

 F101 إيمان رابحي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F102 أمينة العابدي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F103 هاجر أبو الفضيل ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F104 لمياء قوق ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F105 المهدي طباش ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F106 عثمان الشهبي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F107 نهيدة الزرابي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F108 أميمة كمال ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F109 زكية طواش ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس



 F110 احالم بلحسان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F111 هاجر قشى ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F112 لمياء سعيدي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F113 صوفيا أيت بن علي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F114 يسرى حميدة لويسثانوية موالي سليمان، شارع سان 

 F115 مريم اعبية ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F116 سحر البياضي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F117 ابراهيم السالمي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F118 سكينة الشرقي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F119 يونس ازنايدي سليمان، شارع سان لويسثانوية موالي 

 F120 مريم بنرمضان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F121 مريم الرامي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F122 عبد الحميد الحريكش ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

فاس مركز  

 ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

   صباحاثامنة على الساعة ال

 قانون المنازعات تخصص:

 الرقم التسلسلي الشخصياالسم  االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 F1 انوار البريني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F2 ادريس اليوسفي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F3 زكرياء السموني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F4 نهيلة صديقي علوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F5 عزيزة الجبوري سليمان، شارع سان لويسثانوية موالي 

 F6 مصطفى الرجدالي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F7 يونس العياشي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F8 راغب العطالتي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F9 حياة وقسو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F10 مصطفى الغنامي موالي سليمان، شارع سان لويسثانوية 

 F11 فاطمة الزهراء بلفقيه ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F12 نورة حوضي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F13 بالل حتيمي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F14 يوسف بلكيري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F15 مجيد المرابطي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F16 سوهيلة غالب ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F17 عبد الحكيم قدوري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F18 فاطمة الدواح ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F19 احمد العلولي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس



 F20 لحسن بعسين ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F21 عبد السالم ايت لوحي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F22 عبد المنعم بلحسن ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F23 فدوى الحسناوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F24 الشريف لمراني علوي سليمان، شارع سان لويسثانوية موالي 

 F25 ايوب سالك ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F26 محمد امراكنة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F27 ليلى ونزة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F28 يونس البزوتي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F29 لحسن بدارة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F30 انوار البوطي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F31 الحبيب نعيمي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F32 حنان لعليوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F33 محمد اصري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F34 رضوان هاللي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F35 رضى ناصري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F36 المهدي لمام ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F37 محمد الناصري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F38 محمد أمين أوجغى ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F39 عبد الحق العمرتي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F40 عمر بجيطرو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F41 عبد الحق البوكريني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F42 محسن المخفي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F43 نهيلة صديقي علوي شارع سان لويسثانوية موالي سليمان، 

 F44 جميلة السويطة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F45 شيماء قديري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F46 اسماعيل باحماد ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F47 منار عطاوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F48 نزهة تيموني موالي سليمان، شارع سان لويسثانوية 

 F49 عبد المعز بريز ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس



 F50 أحالم عيساوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F51 محمد بنعلي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F52 عزيز حجاجي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F53 عثمان فرحان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F54 عبد هللا غازي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F55 عادل القربالي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F56 امحمد هرتوني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F57 محسن سالمي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F58 عزيزة الجبوري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F59 توفيق باموح ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F60 عبد الرحمان بختي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F61 سفيان احميدة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F62 هشام مايضيع لويسثانوية موالي سليمان، شارع سان 

 F63 عبد السالم صغيري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F64 سعيد احويك ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F65 عبد الرحمان بختي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F66 هشام وعالموش ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F67 أمين عفيفي سليمان، شارع سان لويسثانوية موالي 

 F68 دنيا مرزاق ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F69 عبد العزيز العلوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F70 ماجدولين انكر ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F71 حورية شفيق ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F72 نوال العطاري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس
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متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

فاس مركز  

 ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

   صباحاالثانية بعد الزوال على الساعة 

 تدبير الموارد البشرية تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 F1 حفصة البوشتاوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F2 مريم البخاري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F3 لبني هنيدة شارع سان لويسثانوية موالي سليمان، 

 F4 طارق محفوض ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F5 نادية بنيحيى ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F6 أيمن شهيد ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F7 عماد بلفاسي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F8 عبدهللا اقشيقش سان لويس ثانوية موالي سليمان، شارع

 F9 عبد المطلب كيس ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F10 فاطمة الزهراء اكميم ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F11 لوبنى بقول ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F12 احمد اسماعيلي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F13 إكرام تمسنا موالي سليمان، شارع سان لويسثانوية 

 F14 هاجر الجيدي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F15 محمد شعوان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F16 هاجر ريان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F17 الحسين ارزين ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F18 محمد شكور ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس



 F19 فدوى الفهدي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F20 فاطمة الزهراء ابن سباحو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F21 وهيبة عنتار ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F22 باسمة بوشعالة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F23 يسرى بنونة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F24 هاجر ورقة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F25 عالء الدين بلقاضي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F26 رجاء شوكتو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F27 بشرى قماح سان لويسثانوية موالي سليمان، شارع 

 F28 أنوار الزواق ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F29 محمد صديقي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F30 شيماء زرقاني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F31 ياسر شراف ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F32 حسناء األطرش سان لويس ثانوية موالي سليمان، شارع

 F33 سارة الورياكلي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F34 عمر الخيري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس
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فاس مركز  

 ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

   صباحاالثانية بعد الزوال على الساعة 

الجيولوجيا تخصص:  

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 F1 لحسن كراوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F2 البوطي عبد اللطيف ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F3 عبد الخيار ايت علي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F4 رشيد اخرو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F5 مريم االدريسي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F6 هشام القاضيأيت  ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F7 عبد السالم ميرة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F8 يونس ماموش ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F9 موعاد الشناوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F10 سعيد باني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F11 زهير عطيمة لويسثانوية موالي سليمان، شارع سان 

 F12 زكاريا أوزربان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F13 علي وركاكة ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F14 ابراهيم داكير ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F15 عبد الفتاح القرشية ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F16 زايد ايت القائد سليمان، شارع سان لويسثانوية موالي 

 F17 رشيد أماد ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F18 يوسف عاطف ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس



 F19 اسماء ريدواني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F20 محمد الغازي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F21 إيمان جريفة موالي سليمان، شارع سان لويسثانوية 

 F22 مريم رضوان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F23 ياسين أفورنو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F24 مصطفى بوزكراوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F25 عمر اتعوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F26 موالي الرشيد شريفي علوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F27 صابر السلمي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F28 لحسن باحمد ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F29 الهاشمي بابن غانمي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F30 حميد الداني لويسثانوية موالي سليمان، شارع سان 

 F31 لحسن كراوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F32 ابراهيم بوعزم ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F33 معاد بن بوت ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F34 محمد أيت ملوك ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F35 لمياء وعلي شارع سان لويسثانوية موالي سليمان، 

 F36 لحسن همورى ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F37 ادريس بنيحيا ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F38 ادريس يعكوب ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F39 اسماعيل هرشان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F40 عبد هللا عبد هللا منصور سليمان، شارع سان لويسثانوية موالي 

 F41 عبد هللا بن عمرو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F42 هشام أيت القاضي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F43 يوسف غرمان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F44 ايوب المحمدي العلوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F45 أسماء زكاغ ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F46 نبيلة الدوالتي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F47 محمد برعوز ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F48 زكرياء عماري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس



 F49 عبد الرحمان اسليماني سان لويسثانوية موالي سليمان، شارع 

 F50 محمد الزغودي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F51 سليمان ساسيوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F52 عالل روبيل ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F53 خالد اسويلح ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F54 علي مصاط موالي سليمان، شارع سان لويسثانوية 

 F55 عادل ادوياب ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F56 هاجر جادي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F57 رشيد والكور ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F58 فاطمة الزهراء الحوفي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F59 محمد أوعبو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F60 عبد العزيز اعبو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F61 محمد تعديد ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F62 لطيفة الراشيد ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F63 عبد الحفيظ بارزوق ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F64 مصطفى مشران ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F65 رقية حامي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F66 اسماعيل فرني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F67 عبدالنبي عليتان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F68 محمد تفرنيني لويس ثانوية موالي سليمان، شارع سان

 F69 إلياس وزا ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F70 سكينة الرشيدي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F71 وليد العمراوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F72 فاطمة عبد الفاضل ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F73 رضا سهران سليمان، شارع سان لويسثانوية موالي 

 F74 مصطفى ايت داود ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F75 يونس ماموش ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F76 سليمان هطوري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F77 محمد تعديد ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F78 فاطمة الشادلي موالي سليمان، شارع سان لويسثانوية 



 F79 باسو اوهالل ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F80 عبدالحفيظ المنصوري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F81 حسناء فائز ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F82 عزالدين بربوط ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F83 عبد الواحد السيد ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F84 عبد الحميد عالوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F85 نورالدين صادكي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F86 زايد ايت القائد ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F87 الحسين اوحوسى سليمان، شارع سان لويسثانوية موالي 

 F88 عبد الحكيم اجميداني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F89 يوسف تغالوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F90 عصام خفوا ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F91 سناء الحياني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F92 عبد الحق المنصور ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F93 مصطفى علوبان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F94 علي بوعياشي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F95 محمد الحفياني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F96 سعيد باني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F97 محمد مقران ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F98 محمد جامعي ناصري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F99 ابراهيم الصبار ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F100 عبد الحق اجعجعان ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F101 سفيان أحمي سان لويس ثانوية موالي سليمان، شارع

 F102 سهام سالوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F103 جمال القبوري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F104 عادل ايت الطالب ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F105 اسماء تطافي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F106 احساين الفراحي سليمان، شارع سان لويسثانوية موالي 

 F107 سمية الرزوقي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F108 حسن ابعسين ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس



 F109 عمر الطويل ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F110 المهدي جدي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F111 عبد اللطيف جبوري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F112 مهدي اصبيح ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F113 براهيم ايت سعيد ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F114 لحسن الدهبي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F115 عبد الصمد افخو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F116 صباح اجباري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F117 فدوى زيمو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F118 عبد المعز الشارف ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F119 خديجة ابتور ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F120 علي المسعودي شارع سان لويس ثانوية موالي سليمان،

 F121 احمد اوالسو ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة و المعادن
 

متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    
فاس مركز  

موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدةثانوية   

   صباحاالثانية بعد الزوال على الساعة 

 Econométrie تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 F1 عبد الصمد بغفير ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F2 خديجة ابن الشيخ ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F3 وليد مشتي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F4 محمد امشيش ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F5 رشيد عزيز علوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F6 نوفل مسعودي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F7 سعيد الطايق لويسثانوية موالي سليمان، شارع سان 

 F8 فؤاد موسى ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F9 ابراهيم النجاري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F10 فاطمة االدريسي البوزيدي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F11 ايمان ابن زكري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F12 يوسف الحداد اصوفي سليمان، شارع سان لويس ثانوية موالي

 F13 عزالدين معياي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F14 محمد بوزكراوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F15 سليمان بوزياني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F16 أيوب بركوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F17 منير الزكاري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F18 رجاء جناتي ادريسي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F19 حمزة نجيه ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F20 إكرام العبودي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 F21 إحسان الزكاوي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس

 



 

 قطاع الطاقة والمعادن

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 مراكش بمركز

 زنقة المشعر الحرام، ايسيل  - معهد المعادن بمراكش

   صباحاثامنة على الساعة ال

 التدبير ومراقبة التدقيق تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 M1 سمير أفقير زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M2 مينتو بمديان زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M3 محمد نجيب زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M4 عبد السالم مزين زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M5 بشرى الصديق زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M6 رضى بلهواوي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M7 عبدهللا انزوم زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M8 مصطفى ساعدي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M9 عبدالحق رابون زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M10 محمد امين إفولس زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M11 حمزة بلحمامة ايسيلزنقة المشعر الحرام،  -معهد المعادن بمراكش 

 M12 أنس أبوحازم زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M13 جهان مبتكر زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M14 أمين مطيع زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M15 زكرياء حادق زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M16 حنان أيت وسع زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M17 سعاد مويكينة زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M18 رجاء اسعاد زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 



 M19 سارة ايتونجار زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M20 خولة الطرزي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M21 مليكة السوسي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M22 الوافي الغيشم زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M23 أسماء المرتجي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M24 رشيد الرمي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M25 يونس الدقاقي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M26 غيثة سيدي بابا زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M27 وسام باكيز زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M28 مروة السايسي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M29 الحسين كراما زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M30 قمر زندوز زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M31 إيمان الرفيقي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M32 محمد بوالحجات زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M33 سفيان بوست زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M34 صفاء بوليزيد زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M35 رضوان قاسمي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M36 محمد امين الكنك زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M37 وصال البرجي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M38 سلمى برادة زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M39 عائشة الكراوي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M40 نهيلة الزريڭي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M41 معاذ لعنيبر زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M42 أنيس الويراري زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M43 نور الدين ايت الحاج زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M44 الفاضل الفضالوي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M45 امينة ويدر زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M46 فاطمة الزهراء رطيب زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M47 سكينة بوالزيت زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M48 حياة بواركان زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 



 M49 وءام عقى زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M50 صوفيا معيفي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M51 لبنى الماللي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M52 عبدهللا هرواش زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M53 حنان حسني زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M54 منير ابرام زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M55 رجاء دكوك زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M56 هند فوزي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 
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 مراكش بمركز

 زنقة المشعر الحرام، ايسيل  - معهد المعادن بمراكش

   صباحاثامنة على الساعة ال

 المنازعاتقانون  تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 M1 هشام اداحمد إبراهيم زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M2 زكرياء بايان زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M3 صالح الدين السفياني ايسيلزنقة المشعر الحرام،  -معهد المعادن بمراكش 

 M4 الحسين الجا زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M5 بلقاسم جفرا زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M6 زينب امجراد زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M7 عبدهللا برغوت زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M8 حسن رضان زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M9 حنان بوتوميت زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M10 مليكة زيني زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M11 ماءالعينين عدي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M12 الرباس عنتر زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M13 حمدي ميسا زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M14 سعيد كنايش زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M15 رضوان عضوضي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M16 مينة كدي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M17 محمد عواك زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M18 أيوب لكيتوف زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M19 عبد العزيز الحموش زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 



 M20 عبد الرحمان بيبي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M21 احمد الفال زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M22 رشيد الدبزي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M23 خديجة محب زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M24 عبد المغيث الحاكمي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M25 يوسف بريك زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الطاقة والمعادنقطاع   

 
متصرفين من الدرجة الثانيةالئحة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021مارس  21األحد يوم    

 مراكش بمركز

 زنقة المشعر الحرام، ايسيل  - معهد المعادن بمراكش

الثانية بعد الزوال  على الساعة   

 تدبير الموارد البشرية تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي المباراةمقر اجتياز 

 M1 طه حمودي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M2 حمزة الديماني زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M3 زهير مكلوي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M4 ابتهال بوقجيج زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M5 لحسن صبير زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M6 عبد الغني امناي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M7 سارة بونسير زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M8 سفيان اشكور زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M9 سعد صالح زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M10 فاتن ابوسعيد زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M11 مصطفى مكدر زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M12 كنزة العبدالوي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M13 سعاد البحري زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M14 ابراهيم حمداتي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M15 البشير مجدولي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M16 زكرياء اليزيدي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M17 شيماء السعالوي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M18 كوثر عزاوي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M19 دنيا بتيت زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 
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 مراكش بمركز

 زنقة المشعر الحرام، ايسيل  - معهد المعادن بمراكش

الثانية بعد الزوال  على الساعة   

 الجيولوجيا تخصص:

 الرقم التسلسلي  االسم الشخصي  االسم العائلي  مقر اجتياز المباراة

 M1 أسماء نشاط زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M2 جيهان أنار زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M3 ادم النجمي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M4 عماد لهباني زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M5 مصطفى الروكة زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M6 التازي فيصل زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M7 مراد هداجي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M8 عصام بوكارن زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M9 وئام تابت زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M10 محمد اخليفا زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M11 فاطمة الزهراء شاعري زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M12 اميمة الصباني زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M13 يحيى بوخريص زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M14 مصطفى اكري ايسيل زنقة المشعر الحرام،  -معهد المعادن بمراكش 

 M15 ايمان جودار زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M16 محمد أمين المصلي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M17 البشير الفوغي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M18 عبد هللا خوز زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M19 ابوبكر الزياني زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 



 M20 رجاء الحيا زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M21 عبدالعزيز اوكجبار زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M22 فاطمة الزهراء الهلوالي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M23 عبد الرحمان برهمو زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M24 يوسف االشقر زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M25 إسماعيل الحادمي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M26 يوسف لصيان زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M27 احمد لغفيري زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M28 اميما ربيعة زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M29 عبد الغني بو العيدي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M30 أشرف أيت اعزا زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M31 خديجة الحكامة زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M32 محمد البشارة ايسيل زنقة المشعر الحرام،  -معهد المعادن بمراكش 

 M33 أشرف خاضري زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M34 يوسف هجهوجي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M35 اشرف كاللي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M36 نجاة سركوح زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M37 يوسف أرجدال زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M38 يوسف بويزال زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M39 محمد الناصري زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M40 حمزة االشكر زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M41 عبد الرحيم لمعيليف زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M42 مليكة الغزال زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M43 فاطمة الزهراء شاعري زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M44 مليكة أيت مالك زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M45 فاطمة الزهراء الزاهيدي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M46 نورالدين صبراوي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M47 محمد اتسماعيل زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M48 العربي بهال زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M49 إلهام الكتبية زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 



 M50 مبارك الكروني زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M51 مصطفى الحيان زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M52 زهرة مرابط زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M53 فتيحة اسكور زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M54 حميد االشكر زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M55 ابتسام حاكمي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 

 M56 تليلة أيت جدي زنقة المشعر الحرام، ايسيل  -معهد المعادن بمراكش 
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الثانية بعد الزوال  على الساعة   

 Econométrie تخصص:

 الرقم التسلسلي الشخصياالسم  االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 M1 ابتسام زوبير زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M2 خديجة الكنطوح زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M3 عبدالخالق بوردوخ زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M4 مريم العرفاوي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M5 محمد ارجدال زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M6 محمد النجار زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M7 فاطمة الكناني زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M8 وفاء احربيل زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M9 احمد الخليفي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M10 ياسين العلوي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M11 أسماء البهليلي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M12 حمزة الشعلة زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M13 محمد بوفوس زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M14 خديجة حادف زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M15 فتيحة عابد زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M16 احمد ابها زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 
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وجدة مركز  

 معهد المعادن بتويسيت 

   صباحاثامنة على الساعة ال

  التدقيق ومراقبة التدبير تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 T1 سارة حساني معهد المعادن بتويسيت

 T2 ليلى سعود معهد المعادن بتويسيت

 T3 سكينة منصوري معهد المعادن بتويسيت

 T4 وصال اليعقوبي معهد المعادن بتويسيت

 T5 هاجر جدار معهد المعادن بتويسيت

 T6 عبدالجبار العباسي معهد المعادن بتويسيت

 T7 أنس ستيتو معهد المعادن بتويسيت

 T8 سارة عماري معهد المعادن بتويسيت

 T9 صباح زدي معهد المعادن بتويسيت

 T10 حمزة الفايدة معهد المعادن بتويسيت

 T11 عبدالجبار العباسي معهد المعادن بتويسيت

 T12 محمد أنس الناصر معهد المعادن بتويسيت

 T13 اسامة بغدادي معهد المعادن بتويسيت

 T14 إيمان الخطابي معهد المعادن بتويسيت

 T15 نسرين صالح معهد المعادن بتويسيت

 T16 عثمان مشيور معهد المعادن بتويسيت

 T17 ليلى سعود معهد المعادن بتويسيت

 T18 محمد جواد لعروصي معهد المعادن بتويسيت
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 قانون المنازعات تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي اجتياز المباراة مقر

 T1 محمد ازهراي معهد المعادن بتويسيت

 T2 أمية بنساسي معهد المعادن بتويسيت

 T3 يونس لعروسي معهد المعادن بتويسيت
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وجدة مركز  

 معهد المعادن بتويسيت 

ثانية بعد الزوالعلى الساعة ال  

 تدبير الموارد البشرية تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 T1 رضى خليفي معهد المعادن بتويسيت

 T2 هاجر السعليتي اتروكستي معهد المعادن بتويسيت

 T3 ايمان قروش معهد المعادن بتويسيت

 T4 صالح الدين خياطي معهد المعادن بتويسيت

 T5 سليمة بوجنون معهد المعادن بتويسيت
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وجدة مركز  

 معهد المعادن بتويسيت 

ثانية بعد الزوالعلى الساعة ال  

 الجيولوجيا تخصص:
 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 T1 صالح الدين عمراني معهد المعادن بتويسيت

 T2 لمياء لقصيري معهد المعادن بتويسيت

 T3 صفاء غرباوي معهد المعادن بتويسيت

 T4 اسامة زمري معهد المعادن بتويسيت

 T5 فيصل الخزنتي معهد المعادن بتويسيت

 T6 محمد بلمغار معهد المعادن بتويسيت
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 Paléontologie  تخصص:

 

 

 الرقم التسلسلي  االسم الشخصي  االسم العائلي  مقر اجتياز المباراة

 ال أحد

 


