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 االجتماعيات شعبة

  ) البحوث تأطي   توزي    ع الئحة
 
 (االبتدائ

 األستاذ المؤطر  ر ب و االسم النسب الرقم

Prim-31  كريمة  مشخشخ G687275  بوعصب امبارك 2القسم 

Prim-32  شيماء  التويجر G630236  بوعصب امبارك 2القسم 

Prim-33     
  الركراك   2م سالق AE152219   مريم التسطاون 

 المرض 

Prim-34   ي  بوعصب امبارك 2القسم  G660945 رجاء   النهير

Prim-35    لطيفة  فرح Z189481  لحسن وحمد 2القسم 

Prim-36  عمر  هرهاش JE297031  اجريش فاطمة الزهراء 2القسم 

Prim-37  نوال  ابزيوا GB220681  لحسن وحمد 2القسم 

Prim-38    
  الركراك   2القسم  G719898 وفاء  عمران 

 المرض 

Prim-39  سكينة  بنسلطانة AE150089  الركراك   2القسم  
 المرض 

Prim-40   ياسير   كويد G719054  بوعصب امبارك 2القسم 

Prim-41  فدوى  البدوي G680755  بوعصب امبارك 2القسم 
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 االجتماعيات شعبة
 (الثانوي) البحوث تأطي   توزي    ع الئحة

 األستاذ المؤطر القسم ر ب و االسم النسب

ي الركراكي  1االجتماعيات X368599 سارة  بوروص 
 المرض 

 مولود عشاق 1االجتماعيات V254422 دمحم  التب   

ي   امبارك بوعصب 1االجتماعيات UC143459 الحسير   بلخبر

ف  كنوش    مولود عشاق 1االجتماعيات X363869 أشر

 الفاللي جميلة 1االجتماعيات XA102419 سكينة  العسالي  

 الرفالي فتيحة 1االجتماعيات QA162171 نجوى  بنتالية 

 صالح شكاك 1االجتماعيات AD143484 رشيد  القرعة 

 وحمد لحسن 1االجتماعيات A658438 يوسف  ايت عيىس

 الفاللي جميلة 1جتماعياتاال  A665197 سامي  الراعي  

 مولود عشاق 1االجتماعيات LB165163 محسن  اليمالحي  

 صالح شكاك 1االجتماعيات A697571 حمو  معروف 

 الفاللي جميلة 1االجتماعيات AA39084 رجاء  خراس 

 الفاللي جميلة 1االجتماعيات AA51627 مصطف   مهوري 

 لحسن وحمد  1االجتماعيات AD239807 يونس  احممض 

 الرفالي فتيحة 1االجتماعيات AD256607 رضا  الطويل 

 صالح شكاك 1االجتماعيات AD265689 أحالم  اإلدريىسي  

ش   اجريش فاطمة الزهراء 1االجتماعيات Z497621 عبدالحكيم  اعقبر

 امبارك بوعصب 1االجتماعيات AD123871 خديجة   باحمو  

 امبارك بوعصب 1تماعياتاالج BK130651 عبد الرحمان   المرابط 

 صالح شكاك 1االجتماعيات AD207189 دمحم  بودخيلي  

ي   
 صالح شكاك 1االجتماعيات L349415 ادمحم   لعيون 

 وحمد لحسن 1االجتماعيات UD927 اسماعيل  ساسيوي 

ي   اجريش فاطمة الزهراء 1االجتماعيات VA107853 عبد المجيد  الشقبر

 وحمد لحسن 2االجتماعيات Z194203 ابراهىم  العلمي  

ي  
 حةالرفالي فتي 2االجتماعيات VM-8629 سناء  اليوسف 

 وحمد لحسن 2االجتماعيات JY14702 دمحم  أوزببر  

 الفاللي جميلة 2االجتماعيات AE148342 أنوار  مهوير 

ي الركراكي  2االجتماعيات G464233 رجاء  الطالحي  
 المرض 

 الرفالي فتيحة 2االجتماعيات ZG124599 سكينة  مقدم 

 راءاجريش فاطمة الزه 2االجتماعيات GN136427 عمار  البدوي 

 وحمد لحسن 2االجتماعيات XA50389 أحمد  الرفاعي  

ي  
 اجريش فاطمة الزهراء 2االجتماعيات G629675 احمد  العراق 

ي  
ي الركراكي  2االجتماعيات AB534921 زينب  دحمان 

 المرض 

 وحمد لحسن 2االجتماعيات G631780 عبد الجليل  أيت خالي  

 اجريش فاطمة الزهراء 2اعياتاالجتم AE164722 سارة   االدريىسي الزكاري 

 مولود عشاق 2االجتماعيات LA145143 دمحم  بندحمان 

ي  
 مولود عشاق 2االجتماعيات AE105365 حليمة  مشيىسر

ي الركراكي  2االجتماعيات AB276643 حسناء   الجبوري  
 المرض 

ي  
 اجريش فاطمة الزهراء 2االجتماعيات AE164645 اميمة  ركون 

 امبارك بوعصب 2االجتماعيات UC144185  عبد الرحيم كريمي   

 الفاللي جميلة 2االجتماعيات G669665 يونس  حيمود 

ي    الفاللي جميلة 2االجتماعيات GJ19689 أحمد  الرحيب 

 الفاللي جميلة 2االجتماعيات GJ16016 عبد المنعم  بنسبان 

 وحمد لحسن 2االجتماعيات D933389 خالد  عزوز 

ي  
 وحمد لحسن 2االجتماعيات GA165514 سليمان  الكروان 

 


