
 
 

 إعـــــــــالن

توظيفالكتابية لمباراة  اجتياز االختباراتبشأن   

األولىمن الدرجة  مهندسي الدولة  

بقطاع الطاقة والمعادن   

 

 فننن  الوبائيننن  الحالننن  بشننن   الراهنننن  للظرفيننن  ، نظنننراالمعنننا   و الطاقننن  قطنننا  - والبيئننن  المعنننا   و الطاقننن  وزارة تعلننن 

 الكتابياااة االختباااارات اجتياااازفننن    ،الظنننرو  أحسننن  فننن  المبننناراة لسنننير ال زمننن  الوقائيننن  بنننارحترازا  وعمننن  النننب  

 ستكون حسب المراكز التالية: 2021 ماي 23 األحد يوم ،األولى ال رج  م  ال ول  مهن س  لمباراة

 العنوان المركز

 الم رس  الوطني  العليا للمعا   بالرباط الرباط

 الج ي ة
 المركب الثقاف  للمكتب الشري  للفوسفاط 
 زاوي  زنق  فاس وشار  اب  تومر 

 ثانوي  موري سليما ، شار  سا  لويس، الم ين  الج ي ة فاس

 زنق  المشعر الحرام، ايسيل -معه  المعا   بمراكش  مراكش

 

 فستكو  حسب ما يل :، السالف  الذكر وفيما يتعلق بالج ول  الزمني  رجتياز ارختبارا  الكتابي 

 (لواحدة بعد الزوالا الساعة إلىصباحا  لتاسعةاالساعة  )من

 

 العمااااومي التشاااا يل بوابااااة علااااى المعلاااان عنهاااااو الكتابيااااة االختبااااارات الجتياااااز المقبااااولين المترشااااحين لااااوا   إن

www.emploi-public.ma للاااااااوزارة اإللكتروناااااااي الموقااااااا  وعلاااااااى www.mem.gov.ma بمثاباااااااة تعتبااااااار 

 .المعنيين للمترشحين استدعاء

كماااا علااايهم اااااظ علاااى مساااادة التباعاااد االجتمااااعي  المرشاااحين ارتاااداء الكماماااات بصااااة إلزامياااة والحيجاااب علاااى 

 مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. الحضور إلى المركز قبل الساعة المحددة أعاله

 

 

 

 



 

 قطاع الطاقة والمعادن

 
األولى الدرجة من الدولة مهندسيال حة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021 ماي 23 ألحدايوم    

 بمركز الرباط

 المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

   صباحاثامنة على الساعة ال

 Patrimoine Minier تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 R1 طه رزوكي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R2 التوريري يوسف المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R3 هاجر حنين المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R4 صالح النجاري المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 

  



 

والمعادنقطاع الطاقة   

 
األولى الدرجة من الدولة مهندسيال حة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021 ماي 23 ألحدايوم    

 بمركز الرباط

 المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

   صباحاثامنة على الساعة ال

 Développement Logiciel تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي العائلياالسم  مقر اجتياز المباراة

 R1 عبد المنعم بوعبيدي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R2 فاطمة الزهراء العرباوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R3 منى تركي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R4 يوسف العسالي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R5 فدوى حنيني المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R6 لبنى الطالبي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R7 عبد الصمد العيساوي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R8 لمياء موجان المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R9 شيماء فاهيم الوطنية العليا للمعادن بالرباطالمدرسة 

 R10 عزيزة الصافي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R11 بشرى السنيني المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R12 هناء يجو المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R13 محمد ازيرار المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R14 حنان وعمر المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R15 ايمان لطفي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 R16 حنان أوبلوش المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 



 

 قطاع الطاقة والمعادن

 
األولى الدرجة من الدولة مهندسيال حة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021 ماي 23 ألحدايوم   

 بمركز داس

الجديدة المدينة لويس  سان شارع سليمان  موالي ثانوية  

   صباحاثامنة على الساعة ال

 Patrimoine Minier تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 F1 يونس المقراني ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

 F2 علي بنجلون ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

 F3 امال دكار ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

  



 

 قطاع الطاقة والمعادن

 
األولى الدرجة من الدولة مهندسيال حة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021 ماي 23 ألحدايوم   

 بمركز داس

الجديدة المدينة لويس  سان شارع سليمان  موالي ثانوية  

   صباحاثامنة على الساعة ال

 Développement Logiciel تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي العائلياالسم  مقر اجتياز المباراة

 F1 إلهام دوزي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

 F2 آمال الفرهمات ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

 F3 سمية العلوي الشريفي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

 F4 أحالم حاجي موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة ثانوية

 F5 شيماء والي علمي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

 F6 عمر غول ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

 F7 كوثر أوالدالحاج ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

 F8 سارة الذهبي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

 F9 فتيحة الغباري ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

 F10 توفيق مسيف ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

 F11 خولة كريمي لويس، المدينة الجديدةثانوية موالي سليمان، شارع سان 

 F12 خولة السطي ثانوية موالي سليمان، شارع سان لويس، المدينة الجديدة

 

 

 

 

  



 

 قطاع الطاقة والمعادن

 
األولى الدرجة من الدولة مهندسيال حة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021 ماي 23 ألحدايوم   

مراكشبمركز   

ايسيل الحرام  المشعر زنقة - بمراكش المعادن معهد  

   صباحاثامنة على الساعة ال

 Patrimoine Minier تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 M1 فاطمة الزهراء جنات زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M2 عزيزة الفطواكي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M3 فاطمة الزهراء المحمدي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 

  



 

 قطاع الطاقة والمعادن

 
األولى الدرجة من الدولة مهندسيال حة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021 ماي 23 ألحدايوم   

مراكشبمركز   

ايسيل الحرام  المشعر زنقة - بمراكش المعادن معهد  

   صباحاثامنة على الساعة ال

 Développement Logiciel تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 M1 احمد شكا زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M2 مريم الباتول رسبي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M3 نور الهدى فوم زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M4 نهيلة ايت عيان زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M5 مريم بوبكري زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M6 محمد سعد كريت زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M7 لوبنى رابح زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M8 محمد أمين تاجي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M9 مصطفى لوريقة ايسيلزنقة المشعر الحرام،  -معهد المعادن بمراكش 

 M10 رحاب كانكاني زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M11 معاذ الرامي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M12 حفصة لغريبي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M13 معاد المصلوحي المشعر الحرام، ايسيل زنقة -معهد المعادن بمراكش 

 M14 يوسف االعياشي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M15 مهدي هبال زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M16 معاذ المزوكي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M17 سلمى التوزي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M18 حمزة الحروشي زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M19 جميلة كرفاف زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M20 دنيا دخشون زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M21 ياسين اكوجيم زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 

 M22 عمار كبيري زنقة المشعر الحرام، ايسيل -معهد المعادن بمراكش 
 



 

 قطاع الطاقة والمعادن

 
األولى الدرجة من الدولة مهندسيال حة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021 ماي 23 ألحدايوم   

الجديدةبمركز   

 المركب الثقادي للمكتب الشريف للاوسااط 

 زاوية زنقة داس وشارع ابن تومرت

   صباحاثامنة على الساعة ال

 Patrimoine Minier تخصص:

 

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط 
 زنقة فاس وشارع ابن تومرتزاوية 

 J1 صفوان الحبيب

 المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J2 لمياء وحيد

 

 

  



 

 قطاع الطاقة والمعادن
 

األولى الدرجة من الدولة مهندسيال حة بأسماء المرشحين المدعوين الجتياز مباراة توظيف   

2021 ماي 23 ألحدايوم   

الجديدةبمركز   

 المركب الثقادي للمكتب الشريف للاوسااط 

 زاوية زنقة داس وشارع ابن تومرت

   صباحاثامنة على الساعة ال

 Développement Logiciel تخصص:

 الرقم التسلسلي االسم الشخصي االسم العائلي مقر اجتياز المباراة

 المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط 
 زنقة فاس وشارع ابن تومرتزاوية 

 J1 اسامة الشطاطي

 المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J2 نزهة ايت المكي

 المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J3 سوكينة كرام

 المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J4 توفيق مزيلي

 المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J5 حمزة قاسمي

 المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J6 اميمة الدغمي

 المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J7 زيد مومين

 المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J8 ياسين شكير

 المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J9 خديجة مائالل

 الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط المركب 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J10 زهور اليماني

 المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J11 المهدي ريكي

 الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط المركب 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J12 زكرياء الحليمي

 الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط المركب 
 زاوية زنقة فاس وشارع ابن تومرت

 J13 حمزة رحال

 


