
 

 

 

2018شتنبر18 في فاس  

  نتائج االنتقاء االولي

  » الفاعل في التنمية االجتماعية «اإلجازة المهنية   

20182019

  

ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالنيابة بفاس إلى علم 

"  الفاعل في التنمية االجتماعية " اإلجازة المهنيةالمترشحين للتسجيل في مسلك 

أنه استنادا على محضر الفريق البيداغوجي للمسلك المذكور، تم حصر الالئحة 

-2018المتحان الكتابي برسم السنة الجامعية ا الجتياز النهائية للطلبة المقبولين

 كاآلتي: 2019

 رقم الملف اإلسم والنسب 

 1 فؤاد وكيلي مخوخي

 2 بنموسى انس

 3 البارودي عثمان

 4 خشوع ابتسام

 5 حوكة شيماء

 6 الركيبي يوسف

 7 المردة احالم

 8 ناير كمال

 9 صابر اميمة

 10 ابن الشيخ عمر

 11 اهردال اسماعيل

 12 العزوزي محمد

 13 الصميعي منعم

 14 الفرحي عماد

 16 الرياني محمد

 17 فؤاد البوارضي

 18 لحميد سمية

 19 فلحي حسن

 20 النجادي فاطمة الزهراء

 المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 

 العالي             والبحث العلمي

 جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل

 فاس-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
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 21 السيتي هشام

 23 كامة مريم

 مكرر23 عبد الرحيم اطحيون

 24 بوزعنتة رضوان

 25 الحسني عبد الصمد

 26 البحار نور الدين

 27 مطيع محمد امين

 28 اكميلي اسماعيل

 30 لكناع محمد

 31 البعرار اسامة

 32 اسويس عبد الصمد

 34 محمداليوسفي 

 35 أشنيول كمال

 36 مفيدي عبد العزيز

 37 الحبشي أسماء

 38 الرياض عادل

 40 مغلي يوسف

 41 بوزناد أيوب

 42 الهالل عماد

 45 قجيدع شيماء

 46 لشرف يطو

 49 الطعيمي لبنى

 50 رحموني نوال

 51 الحجاجي عبد الحق

 52 العبودي رقية

 53 منزات مريم

 54 السنوسي محمد

 55 العناقي عزيز

 56 نجوى الحكيم

 57 حيمود محمد

 58 مسعزدي محمد

 59 ليصار أيوب

 60 العكري مراد

 61 الخلفي فاطمة الزهراء

 62 السهلي محمد

 63 خالد ادريسي جاوزي

 64 النوني أشرف

 65 المودني محمد 

 66 الدياني نافع

 67 الحدادي سلمان

 69 قسال عبد الحق

 71 ياسين الختري



 72 الكيحل حميد

 73 التازي محمد

 74 العطار أميمة

 75 العلوي ياسين

 76 أمزيان محمد

 77 الشرفي كريمة

 78 براهمي أميمة

 79 براهيمي سناء

 80 الفنكرة سعاد

 81 ازبيدة بوشرى

 82 حماني عادل

 83 الوزاني الطيبي أمال

 84 احمد طبيب

 85 تراس إكرام

 86 الحسين العسري

 87 المتقي كوثر

 88 الحاجي فاطمة 

 89 اوزين محمد

 90 األمين نور الهدى

 91 امحرزي محمد

 92 التقي مصلح

 93 الدنكوري طارق

 95 عمراني عدنان

 96 الفقير وفاء

 97 اسليمان هشام

 98 ميموني عصام

 100 ميموني طارق

 101 باللة عبد المالك

 103 البحراوي عبد الغفور 

 104 يحياوي ميمون

 105 الخبازي سناء

 106 ربيع حدف

 107 ادريوش جليلة

 108 المغاري خالد

 109 كالطي عبد الرحيم

 111 خنشوف سمية

 112 مبروك بشرى

 113 خريبو محمد

 114 هناء الفراوي

 115 الهرسال يوسف

 116 كويطع حميد

 117 الحاجي محمد



 119 اليزيدي فريد

 120 بلكيطيهدى 

 121 زيان الحسين

 122 السعيدي ياسين

 123 حادجي رشيد

 124 الخزان عبد الصمد

 125 الصيد رشيد

 126 لصلع شهرزاد

 127 البكاري اسامة

 128 بوعودة سارة

 129 الحجيوي طارق

 130 العساوي صفاء

 132 المغاري محمد

 133 ونجلي مريم

 134 المقدم عبد العالي

 135 أمين الخنتوري

 137 مطويف رضا

 139 جعد أحمد

 140 الكطبي عبد الوهاب

 141 الحمايني زكية

 142 القلوبي بالل

 143 الدخيسي عبد الجليل

 144 البورقادي محمد

 145 دريزي محمد

 146 قصابة ادريس

 147 كعبوش زهير

 150 العزوزي أحالم

 151 جهاد فاطمة الزهراء

 152 بوزايدي شيخي عثمان

 153 زروالي رضوان

 154 بن خوجة رشيدة

 155 مودن يوسف

 156 الزرفي محمد

 157 تاستاوت يوسف

 158 الروى سفيان

 159 بن المقدم إسماعيل

 160 المعاون يسرى

 161 المرعازي بوشتة

 162 اوعدي كنزة

 163 الشرقاوي فدوى

 164 عراقس حسيني الحسين

 166 العلوي مصطفى



 167 تقاء كرواوي

 168 المطغري محمد

 170 بوخرطة حورية

 171 العزوزي يونس

 172 هروش جواد

 173 الرمادي إيمان

 174 الربوحي يوسف

 175 إسماعيل عبد اللطيف

 176 اعريب عزيزة

 178 ساسيوي عبد الوهاب

 179 شقرون إسماعيل

 180 ابن المقدم هشام

 181 العواد مصطفى

 182 العريم عمر

 183 كواز عبد الخالق

 186 مسعودي حمزة

 188 المجطوطي اسماعيل

 189 قادا نادية

 190 الحمومي ادريس

 191 السلماني يسرى

 192 العبدالوي محمد

 192 سعيدي يونس

 194 برجال أيوب

 195 علوي زهير

 196 المجاهد بوبكر

 197 اليعكوبي صابر

 199 السعيدي عبد الغفور

 200 عبد السالم الكرني

 202 عدنان الرحوتي

 204 الريفي مريم

 205 بوحية إيمان

 206 أبو مهدي حسني مريم

 207 الركيبي إبراهيم

 208 اليمري حفيظ

 209 الزغاري نبيلة

 210 الهير حسن

 211 وادلفي علي

 212 كدار محمد

 213 العسري نور الدين

 214 المكاوي محمد

 215 حساني فؤاد

 216 الفزازي رضوان



 217 أبو خالة هنية

 219 احفران حسين 

 220 كروم جواد

 221 بنشريفة أسامة

 222 جواد لغريب

 223 بنشرفة سمية

 224 بنعيش حميد

 226 حليمة وا لمعطي

 227 المجدوبي الحسن

 229 الدراز جواد

 230 عالء الدين الصباغ

 231 مزيان يوسف

 232 وفاء بوكروش 

 233 كوثر حمداش

 234 طقيطاق مريم

 235 مقران عبد اللطيف

 236 الكداري لبنى

 238 بوغراوة ادريس

 239 عمراوي عادل

 240 اليقوتي يوسف

 241 فراقشي عبد السالم

 242 لبنى المكوار

 243 بلعامري هند

 244 اليمني بنحنينة

 245 محمى سكينة

 246 خيار وسيمة

 247 نبيل اسرغين

 248 يوسف المساعف

 249 رشيد بلحسن

 250 الدقداقي عز الدين

 251 لبنى البراهمي

 252 القدميري محمد

 253 المجيوي رشيد

 254 المليجي سعاد

 255 بن علي مصطفى

 256 دادة زهير

 257 امالح جمال

 259 كجي رشيد

 260 فرجي سفيان

 262 الضاوي المصطفى

 263 لحمادي أفنان

 264 سمير بامحين



 265 بعيز عادل

 266 مومن امحمد

 267 فنوش توفيق

 268 بلحسن صباح

 269 المريني نزهة

 270 براهيمي ياسين

 271 كاملي اميمة

 272 كالطي خديجة

 273 اسفوال محمد

 274 الحنفي ياسين

 275 محمد الشارف

 276 الغزواني عبد الحفيظ

 277 الشرقي جميلة
 

 تنبيه: 

4 بالمدرج   12 الى  10 من 2018شتنبر  22يوم السبت سيتم اجتياز االختبار الكتابي   

 

 

 


