
 

 

ة  ن  التدرج  مدير   التكو

ادات. ن املتواصل والش   والتكو

  (خارجيني)  العلوم اإلنسا واالجمتعيةا﯁جيل للسنة األوىل ماسرت ميدان نتائج دراسة ملفات 
خ املغرب املعاصرتخصص:    تار

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

  10,33  10,33 الس   TAMEUR  BAGI  30/08 /1979  ثامر   ا   01

 10,12 10,12  ل م د   Moulai ahmed Souadek 04/08 /1991  موالي أحمد   صوادق  02

  املدرعلم النفس تخصص: 

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

 10,03 10,03  الس   IKRAM MOUNIA OUADAH 13/12 /1999  إكرام مونيا   وا    01

ارك    02   7,27  7,27 ل م د   bouchra  benmebarek  09/06 /1995  ى    بن م

تو   03   12,45  12,45 الس   fatima  zitouni  27/09/1989  فاطمة   ز

  10,98  10,98 الس   Benhassine  Yamina   23/11/1986  مينة   بن حس   04

  إرشاد وتوجيهتخصص: 

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

  11,20  11,20 الس   teidj   ghezzali   15/03/1984  تاج   غزا   01

ة    سعودي   02   11,11  11,11 الس   radhia  saoudi   07/08/1978  راض

م   صد   03   10,75  10,75 الس   Meriem  Seddiki  21/11/1981  م

حة   عدو   04   10,63  10,63 الس    FATIHA  ADDOU  14/04/1981  فت

حة   فواري   05   10,59  10,59 الس   FATIHA  FOUARI  28/04/1981  فت



 

 

ة  ن  التدرج  مدير   التكو

ادات. ن املتواصل والش   والتكو

  (خارجيني)  العلوم اإلنسا واالجمتعيةا﯁جيل للسنة األوىل ماسرت ميدان نتائج دراسة ملفات 
  علم االجتماع عمل وتنظيمتخصص: 

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

  12,46  12,46 ل م د   SALMA  BELLARBI  11/03/1999  سالمة   العر   01

ادة   02 م    ع   10,80  11,25 ل م د   Brahim  Obada  14/03/1989  براه

جة   ورنو   03   11,00  11,23 ل م د   KHADIJA  OUARNOUGHI  24/04/1998  خد

  10,35  10,79 الس   linda  Ben ahmed  01/03 /1978  ليندة   بن أحمد   04

  مالحظة: 

م التعرف ع  ن فيمك م  قوائم املقبول ر أسماؤ سبة للذين لم تظ عد الطعن ع مستوى موقع املؤسسة.ا أما بال ب    لس

يل  ة الطعون أي يوم أما بخصوص ال عد استفاء ف   .02/10/2022اإلداري سيكون 

    


