
 
 

الثةمن الدرجة الث ينتقني توظيف مباراة الجتياز المدعوين المرشحين بأسماء الئحة  

2019 شتنبر 08 األحد يوم  

 بملحقة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

صباحا السابعة الساعة على  

 المعادن: تخصص

 رقم االمتحان االسم الشخصي االسم العائلي ر ب ت و

GH49113 1 یاسین سمكھا 

WA158059 2 اسماعیل الحامیدي 

MC258312 3 ھشام الحشادي 

MC276506 4 محمد محفوضي 

P337738 5 محمد بن ایدار 

Y442031 6 الھاني شرف 

PA228498 7 اسماعیل ایت عیسى 

T283957 8 مھدي حمومي 

CN33483 9 المھدي عبد الھادي 

IA175302 10 محمد وشریح 

HA142238 11 مھدي مزراریس 

I695681 12 محمد الدرعي 

Y430792 13 عبد الواحد زیتون 

IA163461 14 ھشام نشاط 

EE373155 15 عبدالحق ناصري 

IA159204 16 ایوب مشھوري 

Y394140 17 محمد  العباسي 

 

الوطنيةةةة الثالثةةةة بملحقةةةة المدرسةةةة  الدرجةةةة مةةةن تقنيةةةين توظيةةةف مبةةةاراةسةةةتجرال االختبةةةاراا ال تابيةةةة ل ملحوظةةةة:

 العليا للمعادن بالرباط.



 
 

تقني من الدرجة الثالثة توظيف مباراة الجتياز المدعوين المرشحين بأسماء الئحة  

2019 شتنبر 08 األحد يوم  

 بملحقة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
صباحا السابعة الساعة على  

 ال ترومي انيك: تخصص
 

الشخصياالسم  االسم العائلي ر ب ت و  رقم االمتحان 

G449730 1 حسن أزنكد 

IA144791 2 یسرى الصالحي 

U154673 3 محمد أیت التھامي 

M562404 4 ھشام صابر 

QA171173 5 عبد الرزاق عسراوي 

AE83445 6 زینب الربعي 

IA171921 7 صالح الدین بیشو 

XA125491 8 ھدى أغانیم 

Q319231 9 عبد الحكیم فاضل 

F571159 10 عبد الخالق كصیر 

EE595060 11 أیوب القصیر 

FH45730 12 سمیر بلخیري 

FJ15325 13 سفیان بوجمار 

FA146095 14 الحسن الماحي 

FA166783 15 منیر شھید 

FA163061 16 ابراھیم ثابت 

GK123791 17 رضا الرامي 

P331185 18 كمال مودن 

EA188706 19 ربیع جبراني 

VA116482 20 نور الدین زراري 

Z472089 21 أمین الھواري 

Z588613 22 یونس قبو 

FL85329 23 محمد العباسي 

WA202089 24 عبد العالي العروشي 

JF49720 25 ابراھیم ند بلقاسم 

QA158373 26 صالح الدین قبیل 

CD514363 27 وصال السعیدني 

DO48929 28 ربیع المودن 



D629013 29 ھشام الغربي 

UA109557 30 یاسین قرطیط 

DO57257 31 بسمة یخلف 

AE83839 32 حمزة الشرقي 

BB153567 33 خولة صمداوي 

F468662 34 شكري البورقادي 

EE833519 35 آیة بوعزیز 

GK134774 36 محمود بوسوفة 

EE740517 37 عبد الھادي رزقي 

J422963 38 سعید أبروش 

QA161948 39 عبد الجلیل لفغاني 

EE151000 40 الحسن أیت باحسین 

F577245 41 بھاء عالي 

M565874 42 مراد العبید 

AE84987 43 یاسمین خطیب 

FC55950 44 محمد بودالل 

GK122947 45 سامي الداودي 

AE222072 46 ودیع أیت عمر 

Q299924 47 طارق الركراكي 

F418713 48 طارق رحاوي 

F418732 49 عبد الحق بالي 

QA164485 50 یوسف الناصري 

V330153 51 سھام عبد الواحد 

EE244339 52 الحسن أیت رحال 

OD46325 53 محسن أبوأدرار 

DO45177 54 عتیقة یخلف 

IA166491 55 أكرم مرتادي 

G728759 56 یوسف الوالي 

AA44326 57 عبد الحمید بالوي 

Y271423 58 یونس قریشي 

EA133445 59 عثمان العدراني 

HH105027 60 أحمد حنوي 

FL90262 61 محمد أمین طویل 

EA207653 62 عثمان صابر 

I729054 63 فتاح عماد 



AE109662 64 ھاجر لشھب 

FC46089 65 العید العوني 

BB153836 66 مصطفى بنكساب 

AE258015 67 عبد الحكیم مخشون 

AE85562 68 عیماد الطاجي 

UA105913 69 موسى ایت امغار 

V264171 70 ھودة عسالي 

EE600502 71 زكریاء بوصوفة 

Q337956 72 عز الدین برداوي 

Q336158 73 محمد صدوقي 

FH46431 74 البشیر میموني 

IA151602 75 یوسف عیدوك 

AB705467 76 یاسین الكرني 

M608060 77 المھدي بیضور 

M587963 78 كمال حارص 

EE747987 79 زكریاء مغیوني 

EE51868 80 محمد ثوتة 

AD278795 81 مروان الحمیدي 

T251046 82 یوسف البركاوي 

I725154 83 ھشام الھادي 

FH48706 84 محمد بوتزرزایت 

MA134246 85 هللاعبد  الحالیس 

Z548037 86 محمد القسیلي 

PA138625 87 محمد ایت ابا 

P340042 88 عبد الوھاب زنزار 

A690304 89 الرحیمعبد  المنصوري 

F742443 90 منیة عیساوي 

BB79847 91 مصطفى عدالن 

VA113369 92 ھشام اولحوك 

FB82843 93 یوسف الوادي 

IC129774 94 یاسین معني 

HH252125 95 عبد الحق بوكریلي 
 

الثالثةةة بملحقةةة المدرسةةة الوطنيةةة العليةةا  الدرجةةة مةةن تقنةةي توظيةةف مبةةاراةسةةتجرال االختبةةاراا ال تابيةةة ل ملحوظةةة:

 للمعادن بالرباط.


