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القراررقم الطلبالتخصصاالسم و النسبرقم االمتحان

الئحة االنتظار918095االجتماعياتمومن حميد100885
الئحة االنتظار989430االجتماعياتالزعيم عماد100929
الئحة االنتظار925538االجتماعياتاهكاش نبيل101131
الئحة االنتظار938439االجتماعياتصفيفو محمد100959
الئحة االنتظار948591االجتماعياتعاللة نهال101022
الئحة االنتظار960734االجتماعياتالسالمي حسنية100881
الئحة االنتظار977377االجتماعياتالغايري  أسامة100897
الئحة االنتظار935255التربية االسالميةعمران عادل101226
الئحة االنتظار939176التربية االسالميةاكموس سهام101470
الئحة االنتظار914470التربية االسالميةالمرزوقي عبد اللطيف101216
الئحة االنتظار912827التربية االسالميةالزغاري يوسف101270
الئحة االنتظار925171التربية االسالميةمطعيش ياسين101436
الئحة االنتظار979583التكنولوجياحدور فاطمة الزهراء102354
الئحة االنتظار960732الرياضياتبوصوف جواد100203
الئحة االنتظار957605الرياضياتشادو حسن100049
الئحة االنتظار894872الرياضياتالزروكي  عبد الرفيع100065
الئحة االنتظار968813الرياضياتبودراع إلياس100243
الئحة االنتظار953698الرياضياتأدريس عزيز100070
الئحة االنتظار939157الرياضياتقنزوز هند100245
الئحة االنتظار907652الرياضياتبوقرعي نسيمة100251
الئحة االنتظار1004654الرياضياتالعزاوي يوسف100031
الئحة االنتظار953655الرياضياتبندحو االدريسي زكية100092
الئحة االنتظار951349الرياضياتالتجاني عبد هللا100201
الئحة االنتظار914857الرياضياتالحجاجي يوسف100045
الئحة االنتظار933866الرياضياتارشو سهام100076
الئحة االنتظار919661الرياضياتبلعيد عصام100068
الئحة االنتظار1041970الرياضياتالتويبي محمد100155
الئحة االنتظار931935الرياضياتغلوط يوسف100226
الئحة االنتظار919119الرياضياتالبنعيسي الحسيني كريم100063
الئحة االنتظار907493الرياضياتلوديي يونس100116
الئحة االنتظار939850الرياضياتإشطوحن حسن100122
الئحة االنتظار966138الرياضياتبولكواز عبد الفتاح100204
الئحة االنتظار963713الرياضياتدادي خديجة100178
الئحة االنتظار985893الفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفساحبوق زكرياء101178
الئحة االنتظار971553الفيزياء والكيمياءالناجي لمياء106831
الئحة االنتظار948517الفيزياء والكيمياءسيدونا سمية106924
الئحة االنتظار936245الفيزياء والكيمياءالشراطي حسناء107035
الئحة االنتظار1039048الفيزياء والكيمياءالحوش رجاء107059
الئحة االنتظار936416الفيزياء والكيمياءالعسري الحساين106943
الئحة االنتظار900037الفيزياء والكيمياءالزواق فيصل106882
الئحة االنتظار1038393اللغة االنجليزيةأعني مهدي100590
الئحة االنتظار902118اللغة االنجليزيةالوكيلي ياسين100470
الئحة االنتظار1002590اللغة االنجليزيةالغرنوق مراد100271
الئحة االنتظار1038399اللغة االنجليزيةاخمو حمزة100430
الئحة االنتظار883155اللغة االنجليزيةالخروبي عبداالاله100487
الئحة االنتظار970125اللغة العربيةالزعنوني ياسين107709

ن لجهة فاس مكناس ة و التك ة لل ة الجه م اد األ

ف األساتذة و الملحق ال و الملحق االجتماعي و ملح االقتصاد و اإلدارة  ات توظ ار ة لم النتائج النهائ

ن ة و التك ة لل ات الجه م اد ة لأل األطر النظام
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الئحة االنتظار1058759اللغة العربيةالحوضي شيماء108156
الئحة االنتظار1000140اللغة العربيةالنجمي كوثر108122
الئحة االنتظار965870اللغة العربيةالبخياري غيتة108090
الئحة االنتظار906064اللغة العربيةدبزا محمد107781
الئحة االنتظار1005210اللغة العربيةمرزوق حفيظ108052
الئحة االنتظار996120اللغة العربيةبوطاهر  آمال107685
الئحة االنتظار994450اللغة العربيةالخريصي ابراهيم107827
الئحة االنتظار979129اللغة العربيةالبسام فاطمة الزهراء108059
الئحة االنتظار931284اللغة العربيةالمسكيني مصطفى108161
الئحة االنتظار908371اللغة العربيةازغاري عماد107682
الئحة االنتظار971492اللغة العربيةاليوسفي فاطمة الزهراء108075
الئحة االنتظار924888اللغة العربيةلكريني يسرى108080
الئحة االنتظار957668اللغة العربيةبوخبيز محمد108153
الئحة االنتظار913472اللغة العربيةالزاهر محمد108099
الئحة االنتظار913778اللغة العربيةسليماني فاطمة الزهراء108108
الئحة االنتظار928443اللغة الفرنسيةاخوداوي هناء108237
الئحة االنتظار1012763اللغة الفرنسيةالصغير نورا108173
الئحة االنتظار872844اللغة الفرنسيةأبرباش هناء108283
الئحة االنتظار1064818اللغة الفرنسيةبوعودة أيوب108238
الئحة االنتظار893161اللغة الفرنسيةاكريكر محمد108401
الئحة االنتظار895806اللغة الفرنسيةبن طاهير هجر108302
الئحة االنتظار938517اللغة الفرنسيةالزيتوني اميمة108431
الئحة االنتظار1059577اللغة الفرنسيةحسنوني بشرى108220
الئحة االنتظار951885اللغة الفرنسيةقرفلة هاجر108419
الئحة االنتظار901671اللغة الفرنسيةسرحان ليلى108240
الئحة االنتظار890768اللغة الفرنسيةلكحل غيثة108413
الئحة االنتظار912902اللغة الفرنسيةأجاج حكيمة108265
الئحة االنتظار986671اللغة الفرنسيةظريف يوسف108188
الئحة االنتظار883275اللغة الفرنسيةمعتصم  محمد108356
الئحة االنتظار915160اللغة الفرنسيةبلغريفة فوزية108467
الئحة االنتظار920222اللغة الفرنسيةبلعتيق  زينب108416
الئحة االنتظار903044اللغة الفرنسيةبوزيد هدى108342
الئحة االنتظار937356المعلومياتاالكحل هاجر107553
الئحة االنتظار990328المعلومياتالدامي عبدالرحيم107543
الئحة االنتظار997900المعلومياتاعويش محمد107580
الئحة االنتظار944023علوم الحياة واالرضبجاجة مليكة102118
الئحة االنتظار921724علوم الحياة واالرضالملتجيء هناء102264
الئحة االنتظار1031130علوم الحياة واالرضالغفولي  طارق101960
الئحة االنتظار943689علوم الحياة واالرضضغباش صباح101964
الئحة االنتظار935233علوم الحياة واالرضبوحباق مروان102078
الئحة االنتظار909264علوم الحياة واالرضمسكين نجالء102220
الئحة االنتظار937663علوم الحياة واالرضحلوبي ابراهيم102087
الئحة االنتظار996650علوم الحياة واالرضاألعمارتي  نورالهدى102172
الئحة االنتظار912326التربية البدنيةالمكاوي سفيان101906
الئحة االنتظار1039476التربية البدنيةمحاسن محمد101630
الئحة االنتظار976968التربية البدنيةالعثماني ايوب101803
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الئحة االنتظار988405التربية البدنيةالدريسة سكينة101622
الئحة االنتظار1016330التربية البدنيةطائي عبد الكريم101730
الئحة االنتظار875640التربية البدنيةداكير  ربيع101779
الئحة االنتظار1064595التربية البدنيةالمتوكل يونس101881
الئحة االنتظار1049789التربية البدنيةحوري إيمان101651


