المملكة المغربية
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية – فاس
السنة الجامعية 2016-2015:

إعـــــــالن
نتائج االنتقاء األولي الخاص بمسلك اإلجازة المهنية :
الفاعل في التنمية االجتماعية
ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس إلى علم المترشحين للتسجيل
في مسلك اإلجازة المهنية  :الفاعل في التنمية االجتماعية أنه استنادا على محضر الفريق
البيداغوجي للمسلك المذكور ،يستدعى لالختبار الكتابي المرشحون اآلتية أسماؤهم :
الرقم

االسم والنسب

الرقم

االسم والنسب

1

صفاء لشهب

44

كسيب جيهان

2

جمال بوزالفة

45

وئام تمقامي

3

محمد امالل

47

احمد اعماروش

5

اسماعيل ستوران

50

نعيمة البورقادي

7

سارة بورقيبة

52

المودني نور الدين

8

كريمة العيوق

53

لطيفة الهاللي

9

الفقير راغب

55

زينب لبراك

10

لمياء لراغب

56

عادل عياد

12

بسمة االمامي

57

امين غريب

13

محمدالمدكوي

58

الشهيبة اكرام

15

لبنى الوردي

59

سهام وشن

17

فاطمة الزهراء اخانه

60

سميرة او بقلة

19

غيتة علمي مروني

64

صاغي محمد

20

صفاء زروال

65

الزغميري عبد االاله

21

اسماعيل افتيس

66

الوطاسي انوار

24

زينب محظاري

67

الحشايشي حورية

25

ليمام يونس

69

اسماعيل بوبكر

26

هدى بنوش

70

عبد الواحد ارقيق

27

سامية محمودي

71

امال بوهالل

28

الصفاح ندى

72

محمد سهيل اسماعيلي علوي

29

سهام مفيد

74

عمر العلوي الصوصي

33

الزاهية الجناتي

75

سعيد جناتي

34

نادية جريدي

76

اسماء شهبون

36

يونس فاقو

79

خديجة بن يبة

38

منال بادي

80

ابراهيم الناجي

39

عثمان هساري

81

عبد الرحمان ابغاو

40

الهام البوكيلي المخوخي

86

سناء النجاري

41

النبضادي منى

87

منية الطعيمي

42

سعاد هاللي شركي

90

عبيد الحليمي

43

حمداوي علوي هاجر

94

طارق التائب
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الرقم

االسم والنسب

الرقم

االسم والنسب

95

عمر ايت اوبر

189

نضال حمري

97

بحري بدر

190

ابراهيم امشيش

98

خلوي ليلى

191

نازك العمراني

193

ايمان الطالع

194
196
197
198
200
201
203
207

توفيق اليوسفي
فتيحة القرعي
وديع مرزوق
محمد الشنتوفي
نور الدين لكحل
عمر مالح
ايوب بوزناد
عادل النزيلي

 121محمد لحاك

208

عبد الحكيم الكيحل

 122كوثرالكرناوي

209

هشام خيري

 123خليفة بشيبة

211

محمد زرزة

 125بو جمعة الغماري

212

عبد اللطيف المنجلي

 126العاطفي رشيد

213

ادريس جبوري

 128الجطيوي محمد

216

عبد الرحيم العمري

 129اليعقوبي مريم

222

أشرف أسامة

 134حمزة السويسي

223

عائشة بهو

 135امحاول مصطفى

224

محمد الكوط

 137خديجة بوصوف

225

سهام اطوالب

الكحل نجوى
ادريس السباعي
امحمد هرتوني
االشقم فؤاد

226
227
229
230

محمد لعبيدي
كريم الزرزوري
الخمار زعفور
نور الدين الزين

 150عبد الرحيم محوجب
 151غزالن اسكور
 158الحسن داودي

231
235
239

مريم مفتوح
عبد الرحيم الكزار
يونس بن احدش

 160خولةعروش

240

ياسمينة الحيحي

 161عبد اللطيف فرطاس

241

اضليعة عماد

 162خديجة مطيع

242

عبد هللا العابدي

 164محمد حميد

244

لحسن المغاري

 166عماد الوردي

249

عتيقة الهادي

 167مريم القريشي
 171عبد الصمد الهدروري
 175صريا فجاج

250
251
258

رشيد عال
قمر االندلسي
كداد عبد هللا

 104صارة الصدقي
106
107
108
109
113
114
117
118

142
145
146
148

سناءالحمدوني
منية عميمي
الهام بوبكر
زهيرة برخال
عبد الغني الحجالي
عز الدين البورقادي
حمزة بوكنوش
العثماني شيماء

 176محمد نجي
 178زينب افيخ
 181اسماء الناجي
 184الزرقي محمد
 185الحياني محمد

هام  :سيجرى االختبار الكتابي يوم االربعاء  21أكتوبر2015
على الساعة  4بعد الزوال بالقاعتين  13و14

 186العامري علي
 187دحماني احمد
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