
 جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا
 كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة و االجتماعیة - فاس

 
 اعــــــــــالن

 

الفاعل في التنمیة االجتماعیةاإلجازة المھنیة     

 على 2014 أكتوبر 18السبت الئحة الطلبة المرشحین الجتیاز االمتحان الكتابي لیوم 
."ج" بالمدرج التاسعة صباحاالساعة   

 

 الرقـــــــــــم االســـم و النسب
 2 كینوي یوسف
 3 ھدى ھادي
 4 الشبل محمد
 5 باھي علي

 6 أفضیل ابتسام
 7 امراني علوي الزھید

 8 الوتیقي ابراھیم
 9 بوبكر ادریس
 10 السلیمان ھشام
 11 طویل سلمى
 12 بریك وفاء

 13 حسام واعراب
 14 مشھور مریم

 15 المجدوب خدیجة
 16 بوزكاوي مصطفى
 17 احسایني عبد اهللا
 19 الكیحل بشرى
 21 حنفي كوثر
 22 قمقامي وئام
 23 ابریول عماد
 24 الحلوي جھاد

 25 مزیاني ادریس
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 26 المحسین مریم
 27 طبیب أحمد
 28 موسى توفیق

 29 المناضل یاسین
 30 بكوري مریم
 31 دحمون خالد

 32 الفرحي عبد المجید
 33 البطباطي توفیق
 34 األلوسي عادل
 35 بوبكر الھام
 38 أزرو محمد
 39 بوكیر ھدى

 40 توتیوي عبد العلي
 41 اخادي محمد عماد

 42 اعنقي علي
 43 أكریدش منیر
 45 مكرود ھدى

 46 الحیوني محمد
 48 مزیان طارق
 49 حسان علي

 50 العكري مراد
 51 بن شنوف ھشام
 52 زروال نجیب
 53 صواكي محمد
 55 أغوثان حسناء
 56 حدوش شادیة
 57 ملول وسیمة
 58 اغزییل سعد

 59 خرخش عزالدین
 60 زروال سفیان
 61 الحلیمي عبید
 62 النابتي یوسف

 63 الحرشاوي عزالدین
 64 إیزي محمد
 65 أمالل سفیان
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 66 أمالل محمد
 67 المذكوري محمد
 68 العثماني خدیجة

 69 كزول لبنى
 70 زابو یسرى

 71 الورضي محمد
 72 لكحل الحسین
 73 اشاد سفیان
 74 أشو محمد

 76 المحجوبي مصطفى
 77 جوھرني مریم

 78 الشوداني المحدود
 bis 78 خبطة عبداالاله

 79 العالم نجاة
 80 مرزوق نادیة
 81 دحماني جیھان
 82 بنحماد اسماعیل
 83 منصور نورة
 84 بوشقفى محمد
 85 لحلو إسماعیل
 86 علیلو نزھة
 87 بكور كوثر

 88 العمراني ھالل
 89 لعبیدي فاطمة
 90 الكرامي محمد
 91 خلفي سھام
 92 غریب سارة

 93 مدیش المختار
 94 إكرام الزیاتي

 95 البوكیلیالمخوخي إلھام
 96 النعومي صوفیا
 97 صفور نجیة

 98 حبیب اهللا رقیة
 99 المرابط إیمان

 101 ابن رشد غزالن
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 102 الخلفاوي صباح
 103 الغرنیطي سكینة
 104 البنضادي منى
 105 المحالحي محمد

 106 ابقال لیلى
 107 والوي صفاء
 108 مجبرر شیماء

 109 الكیحل عبد الحكیم
 111 خیري ھشام

 112 بوطوبة خدیجة
 113 دیب عبد الجلیل
 114 العمري عزیز
 115 أخلوف یوسف
 116 العبداوي رضا
 117 الشھبي ھاجر
 118 العوادي سعاد
 119 نوم وصال

 120 الدباغي كنزة
 121 لشھب مریم

 122 الخزري عادل
 123 ادریوش ابتسام

 124 شاھد سارة
 125 الرماحي فاتن
 126 لبراك زینب

 127 البوشبتي زھیر
 128 الزھراوي إیمان
 129 العمراني دنیا
 130 لمسیاح بشرى

 133 اشویرف عبد الكریم
 134 البحاري محمد

 135 ھاللي شركي سعاد
 136 بوعزة الغالیة
 137 برقي أیوب

 138 نیكرو عبد الرحمان
 139 العیوق كریمة
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 140 القلبي نوال
 143 صاغي محمد
 145 لغواطي حلیمة
 146 تافزة خدیجة
 147 ھدو محمد

 148 الجھاني عادل
 149 محمد الوزاني التھامي

 150 العمري منیة
 152 الفیض  سارة
 153 الفیض أسماء
 154 الزعري إیمان
 155 مالحي شیماء

 156 رحموني سمیحة
 157 أمزاورو صفاء

 158 الھراس فاطمة الزھراء
 159 المریزقزوھیر
 160 الغزراني عتیق
 161 بودرة العرابي

 162 آخانة فاطمة الزھراء
 163 البھي سومیة

 164 یتري مصطفى
 165 الدوسري ھیال
 166 المالحي امال

 167 البوزطوطي إكرام
 168 بلعود  رمز
 169 سلفاتي مریم
 170 الدكالي وئام
 171 المؤذن مریة
 172 رحوتي محمد
 173 الكراب فؤاد

 177 بوقریقبة حسنیة
 178 العبودي محمد
 179 بوحسوس أحمد
 180 أحساین عادل
 181 مقران ھاجر
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 183 عمرو سماعیلي
 184 بھون محمد
 185 التائب طارق
 186 اقلقول مالك

 187 الزغاري كوثر
 188 مروني مریم

 189 عمراوي عادل
 190 بكور محمد

 191 جوھري نادیة
 192 المساتي محمد

 193 ساسیوي عبد الوھاب
 194 یوسف زھیري
 195 كویشش سفیان

 196 زریوح مصطفى
 198 عمراني كریمة
 199 بوكنیفي محمد
 200 السریتي سكینة
 201 لبراھمي أحمد
 202 الفكاوي إیمان
 203 الغدوسي یاسین
 205 الحكیم سلوى
 206 وبیھة خدیجة
 207 حسني یاسین
 208 الحاجي محمد

 209 زھیر یوسف ابراھیم حنفي
 210 الغماري عبدالرزاق

 214 العزیزي  نجاة
 215 الكنوني جمال
 216 الماحي احمد

 217 الشرع عبد العلي
 218 الخالفي عبد الصمد
 220 الفراوي محمد بدر

 222 مطھري حسني كوثر
 223 الفاضلي محمد
 224 العیساوي خالد
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 225 باسالم وفاء
 226 الشحوني عاطف

 227 المودن عماد
 228 عقاوي نزھة

 229 العمراني زھیر
 230 المصو عبد العالي
 231 كلمام مصطفى
 232 العاطفي رشید

 233 ثوم بنشقرون زینب
 234 ایت بلفونفاطمة الزھراء

 235 إیكو علي
 236 الجناتي نجالء
 238 العتیق حسناء

 241 الجمغیلي عبدالحق
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