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 الخاص شعبة القانون
 المهنية "مهن التوثيق" اإلجازة 

 

الئحة اإلنتقاء األولي الجتياز اإلختبار الكتابي لولوج مسار اإلجازة المهنية "مهن 

التوثيق"

اإلسم الشخصي والعائليرقم الملف

أسماء الغياتي

شادية زروال

خديجة الرحالي

عبد الرحيم الهاللي

عدنان عبادي

سارة رويضة

سعيد مزيان

ليلى أوعجاجة

سهام المجاهري

فؤاد ماللي

كمال شنيول

سهام رزاق

حميد الزاهري

بهية زلوغة

رضوان حماني

إدريس بوقعي

نجيب الشاوي

محمد عمراني

خليصة الغالي

كمال هبيتة
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 المملكة المغربية
 

 التعليم العالي  التربية الوطنية والتكوين المهني و وزارة

 و البحث العلمي
 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 
  واالجتماعيةية العلوم القانونية واالقتصادية كل

 فــاس 
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زكرياء الخليفي

ياسين موسى

إسماعيلي العلوي زينب

زينب الصالحي

عباس الناصري المرابطي

محمد الخياطي

حسن الطاقي

عز الدين بعمادة

فاتين العمراني

عادل معاش

عبد المجيد اإلدريسي منادي

وردي عبد الحق 

خديجة الطالبي

صدوقي كوثر

فؤاد طنجي

حميد الحيون

محمد صالحي

دنيا حاسي

علي سباع

عبد المنعم ستيتو

إلياس أوبها

ليلى المخلوفي

ياسين المجاهيد

زكرياء بردوز

زهير كعبوش 

سميرة المالحي

محمد العمارتي

زينب الحسوني 

غزالن الجبلي
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جواد الكطبي

عبد الصمد رفيع

هاجر الرزة

كوثر الهاشمي

عمر الشبيلي

محمد لزعر

صالح الدين بلمليح

منصف رابيح 

حميد رابيح

عذراء فرح

محمد زروال

مروان كهيم

بالل نقيري

سهام الدفعة

كمال الفاسي

عماد الرشدي

صفاء بلنوار

وردة السكوتي

سمية خنشوف

كريم محالوي

عبد الحفيظ مبروكي

عبد اإلله مطيع

زكرياء مدني

محسن القطاط

كمال الغازية

ياسين أميل

فاطمة الزهراء مزيان

زكرياء أمكود

دنيا التوسي
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حياة المسعودي

حليمة المسعودي

خولة الناصيري

مصطفى بنعلي

عزيز فريشي

هناء خربوش

هشام الحميدوي

سفيان الرياضي

عزيز اليزيدي

زهير الوردي

عبد الرحيم الكزاز

المالك الطوبالعبد 

محمد الزريولي

محمد الرياني

وفاء أمغار 

عبد المنعم العبودي

رضوان التياني

زهير الحجرية

محمد القنانبي

إلهام المريقي

لحسن البزياني

هند الشقيف

مريم الخلفي

سعيد البوني

خالد الخديري

محمد الناصري

سكينة العزوزي

عبد الواحد السجعي

محمد كمون
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وسيمة الكرش

رضوان رابحي

فاطمة الزهراء التسولي واضح

نصيرة زيدان

إسماعيل شقرون

عزيز ناجب

مريم الوردي

محمد الحاجي

عبد الخالق الدباغي

عبد الرحيم المرضي

أمينة الشرع

خولة العثماني

توفيق العسري

متوكل عبد اإلله

يوسف أجهبلي
 : وظاتـ ملح

 6قاعتان بالصباحا   العاشرةعلى الساعة   2017شتنبر  23سيتم اجتياز االختبار الكتابي يوم السبت 
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 ـ ضرورة اصطحاب المرشح بطاقة التعريف الوطنية مع ضبط رقم الملف؛
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