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ئحة الطلبة المدعوين الجتياز االمتحان الكتابي للولوج لمسلك علوم اإلعالم  ال

 .2022/2023والتواصل برسم الموسم الجامعي 

شتنبر من الساعة   15يوم الخميس    الفرنسيةباللغتين العربية و  رينافي اختب سيجرى االمتحان  

 :بمقر الكلية وفق التوزيع التالي الزوال دالتاسعة صباحا الى الواحدة بع

الحضور المترشحين  على  االمتحان    ملحوظة:  موعد  قبل  ساعة  ببطاقة  نصف  مصحوبين 

 . التعريف الوطنية

N Massar Nom prénom salle exaen N place filiere 

E131223653 Aabad Fatima-ezzahrae علوم اإلعالم والتواصل  1 مدرج ابن خلدون 

N138192343 Aabi Oumayma  علوم اإلعالم والتواصل  2 مدرج ابن خلدون 

M130511765 aaboub anasse علوم اإلعالم والتواصل  3 مدرج ابن خلدون 

N136310167 Aaboud  Aicha   علوم اإلعالم والتواصل  4 ابن خلدونمدرج 

S137340198 Aabout  Aissam  علوم اإلعالم والتواصل  5 مدرج ابن خلدون 

N131277826 Aallam  Soufiane  علوم اإلعالم والتواصل  6 مدرج ابن خلدون 

D134897690 aamer khadija علوم اإلعالم والتواصل  7 مدرج ابن خلدون 

N142069376 Aani Ihsane علوم اإلعالم والتواصل  8 مدرج ابن خلدون 

C130163334 AARAB SOUHAIL علوم اإلعالم والتواصل  9 مدرج ابن خلدون 

D137222118 ABATTANE ASMA اصل علوم اإلعالم والتو  10 مدرج ابن خلدون 

G134460216 ABBAD ANAS علوم اإلعالم والتواصل  11 مدرج ابن خلدون 

R130180931 ABERCHAH FATIMA-ZAHRA علوم اإلعالم والتواصل  12 مدرج ابن خلدون 

N120009409 Abid-allah Safae علوم اإلعالم والتواصل  13 مدرج ابن خلدون 

G135533257 ABOUALI FATIMAEZZAHRA علوم اإلعالم والتواصل  14 ونمدرج ابن خلد 

N131346491 Aboumehdi hassani Najwa علوم اإلعالم والتواصل  15 مدرج ابن خلدون 

B137048234 Abrgna  Salah eddine  علوم اإلعالم والتواصل  16 مدرج ابن خلدون 

N138103628 abziz Latifa علوم اإلعالم والتواصل  17 مدرج ابن خلدون 

K135089782 achaki samira اإلعالم والتواصل علوم  18 مدرج ابن خلدون 

D134152664 achoual maryame علوم اإلعالم والتواصل  19 مدرج ابن خلدون 

j135406276 adardour abed علوم اإلعالم والتواصل  20 مدرج ابن خلدون 

L130272147 adlane yassine علوم اإلعالم والتواصل  21 مدرج ابن خلدون 

D130025554 Adraoui Hassan  علوم اإلعالم والتواصل  22 ابن خلدونمدرج 

P100031268 AFTISS ISSAM علوم اإلعالم والتواصل  23 مدرج ابن خلدون 

M139525006 agoulal ikhlas علوم اإلعالم والتواصل  24 مدرج ابن خلدون 
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N138081789 agoumi mohammed saad تواصل عالم والعلوم اإل 25 مدرج ابن خلدون 

J131522079 Ahbachi  Nadia علوم اإلعالم والتواصل  26 مدرج ابن خلدون 

N133160624 Ahmadi  Souad  علوم اإلعالم والتواصل  27 مدرج ابن خلدون 

P120087402 Aidouni Najlaa علوم اإلعالم والتواصل  28 مدرج ابن خلدون 

z221300911 ait ben alla  mohamed  علوم اإلعالم والتواصل  29 خلدونن ابمدرج 

G131707277 AIT HAMMOU ABDELLALI علوم اإلعالم والتواصل  30 مدرج ابن خلدون 

L132151377 AIT JA HASSNA علوم اإلعالم والتواصل  31 مدرج ابن خلدون 

D130115348 AIT KHAM IMANE علوم اإلعالم والتواصل  32 مدرج ابن خلدون 

N130252459 AIT KHOUYA LAHCEN Halima علوم اإلعالم والتواصل  33 مدرج ابن خلدون 

M135441516 ait madan safae علوم اإلعالم والتواصل  34 مدرج ابن خلدون 

L139175484 AIT MANSOUR Zakaria علوم اإلعالم والتواصل  35 مدرج ابن خلدون 

M135474851 Ait Oukazzamane  Hafsa  اإلعالم والتواصل  ومعل 36 مدرج ابن خلدون 

M136191210 AIT RAHO  MANAR علوم اإلعالم والتواصل  37 مدرج ابن خلدون 

G139134918 Ait Rai Zineb علوم اإلعالم والتواصل  38 مدرج ابن خلدون 

A136010471 Ait sidi houmad  Hafsa اإلعالم والتواصل علوم  39 مدرج ابن خلدون 

G139135816 Ait Tahar Chaima  علوم اإلعالم والتواصل  40 مدرج ابن خلدون 

C134101845 AIT-BRAHIM FATIMA ZAHRA علوم اإلعالم والتواصل  41 مدرج ابن خلدون 

N137100069 AJBARI HANANE علوم اإلعالم والتواصل  42 مدرج ابن خلدون 

N136294112 Ajjani Mohammed علوم اإلعالم والتواصل  43 مدرج ابن خلدون 

N139049565 Ajjani Mohammed علوم اإلعالم والتواصل  44 مدرج ابن خلدون 

S130151348 ajjouj majda علوم اإلعالم والتواصل  45 مدرج ابن خلدون 

G130783403 Akabli  IKRAM  اإلعالم والتواصل علوم  46 مدرج ابن خلدون 

M120072606 AKARCHAOU ILYAS والتواصل علوم اإلعالم  47 مدرج ابن خلدون 

S132198484 Akhachiou  HOUDA  علوم اإلعالم والتواصل  48 مدرج ابن خلدون 

G131536632 AKHARRAZ HANANE علوم اإلعالم والتواصل  49 مدرج ابن خلدون 

N136317512 Akhdim Youssef علوم اإلعالم والتواصل  50 مدرج ابن خلدون 

N141053100 Alami Mohammed علوم اإلعالم والتواصل  51 مدرج ابن خلدون 

M137337648 alaoui mdarhri salma علوم اإلعالم والتواصل  52 مدرج ابن خلدون 

P120082542 ALILOUCH  ABDELMOUNIM  اإلعالم والتواصل علوم  53 مدرج ابن خلدون 

S131352245 Allou ziyad  علوم اإلعالم والتواصل  54 مدرج ابن خلدون 

M130023253 Allouche El mehdi علوم اإلعالم والتواصل  55 مدرج ابن خلدون 

N134054563 Amaadour  Jamila  علوم اإلعالم والتواصل  56 مدرج ابن خلدون 

N134361300 Amaiach Wiame  علوم اإلعالم والتواصل  57 ابن خلدونمدرج 

N138018410 AMALLAOUI Maryem علوم اإلعالم والتواصل  58 مدرج ابن خلدون 

N135054580 AMANHICHE YOUSSEF علوم اإلعالم والتواصل  59 مدرج ابن خلدون 

N132103689 AMGHAR MOHAMED  اإلعالم والتواصل علوم  60 مدرج ابن خلدون 

G142042761 Amjif Brahim علوم اإلعالم والتواصل  61 مدرج ابن خلدون 

S139059852 AMMARI SANAE اصل الم والتو علوم اإلع 62 مدرج ابن خلدون 

D131200149 Amouchal Halima علوم اإلعالم والتواصل  63 مدرج ابن خلدون 

S139332811 AMOURAK Rachida  علوم اإلعالم والتواصل  64 ابن خلدونمدرج 
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S139178154 AMRANI SARA علوم اإلعالم والتواصل  65 مدرج ابن خلدون 

M130084136 AMRANI  HAMZA علوم اإلعالم والتواصل  66 مدرج ابن خلدون 

M130484713 Amraoui Fatima علوم اإلعالم والتواصل  67 مدرج ابن خلدون 

Z221300277 amrhil samir علوم اإلعالم والتواصل  68 مدرج ابن خلدون 

L120048254 AMROUNE ACHRAF علوم اإلعالم والتواصل  69 مدرج ابن خلدون 

h133094680 annori ilham  علوم اإلعالم والتواصل  70 خلدونمدرج ابن 

N120081140 ANNOURI Ranya اإلعالم والتواصل علوم  71 مدرج ابن خلدون 

B131076723 Aouachi Maryam علوم اإلعالم والتواصل  72 مدرج ابن خلدون 

B135076722 Aouachi Zaynab علوم اإلعالم والتواصل  73 مدرج ابن خلدون 

J100019322 Aoued Kawtar علوم اإلعالم والتواصل  74 مدرج ابن خلدون 

N120000468 Aqabli Hayat  علوم اإلعالم والتواصل  75 ابن خلدونمدرج 

E131180124 ARBANI SAFIA علوم اإلعالم والتواصل  76 مدرج ابن خلدون 

N146048987 ARBAOUI  Amina علوم اإلعالم والتواصل  77 مدرج ابن خلدون 

R137434673 arguague hajar علوم اإلعالم والتواصل  78 مدرج ابن خلدون 

S135174669 Arzyne Oualae علوم اإلعالم والتواصل  79 مدرج ابن خلدون 

CD956686 assaieb fatima zahrae علوم اإلعالم والتواصل  80 مدرج ابن خلدون 

Z203200470 ASSAMMAR LAILA علوم اإلعالم والتواصل  81 مدرج ابن خلدون 

S135200221 ASSEMAR NAIMA اإلعالم والتواصل علوم  82 مدرج ابن خلدون 

P132172985 Aya Zenaghi  علوم اإلعالم والتواصل  83 مدرج ابن خلدون 

D134608268 Ayad  Soukaina  علوم اإلعالم والتواصل  84 مدرج ابن خلدون 

M120081688 AZAROUAL NOURALHOUDA اصل الم والتو علوم اإلع 85 مدرج ابن خلدون 

N135094216 azaryah ismail علوم اإلعالم والتواصل  86 مدرج ابن خلدون 

N137057575 AZELMAT KAWTAR علوم اإلعالم والتواصل  87 مدرج ابن خلدون 

N132304413 Azid  Soukayna  علوم اإلعالم والتواصل  88 مدرج ابن خلدون 

N132010758 AZIZ SAFAE علوم اإلعالم والتواصل  89 مدرج ابن خلدون 

C138079959 Azizi Khaoula علوم اإلعالم والتواصل  90 مدرج ابن خلدون 

B130000747 AZOURZ Soufiane علوم اإلعالم والتواصل  91 مدرج ابن خلدون 

N141036819 Azrouf Yassmine علوم اإلعالم والتواصل  92 مدرج ابن خلدون 

M139297829 Azzine Leila اإلعالم والتواصل علوم  93 ن خلدونمدرج اب 

N132371739 azzougagh-wallen ahmed علوم اإلعالم والتواصل  94 مدرج ابن خلدون 

M137303814 BABAHAJ Hajar علوم اإلعالم والتواصل  95 مدرج ابن خلدون 

N142060787 Babguir  El houssaine  علوم اإلعالم والتواصل  96 مدرج ابن خلدون 

D130187534 BAHAMOU YOUNES علوم اإلعالم والتواصل  97 مدرج ابن خلدون 

S130005035 Bahir Amal علوم اإلعالم والتواصل  98 مدرج ابن خلدون 

M130166567 Bahmad Hajar علوم اإلعالم والتواصل  99 مدرج ابن خلدون 

R149087995 bahmou oumaima اإلعالم والتواصل علوم  100 مدرج ابن خلدون 

N131139809 Bajdouri Soumaya علوم اإلعالم والتواصل  101 مدرج ابن خلدون 

G130388278 BAKHABBAJ  MOUNSSIF  علوم اإلعالم والتواصل  102 مدرج ابن خلدون 

N139252100 BAKKARI FADOUA علوم اإلعالم والتواصل  103 مدرج ابن خلدون 

M130079660 BAMAAROUF Meryem علوم اإلعالم والتواصل  104 مدرج ابن خلدون 
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M138147669 BANDADI ZAKARIA علوم اإلعالم والتواصل  105 مدرج ابن خلدون 

R133595233 Banouniate Yasmine علوم اإلعالم والتواصل  106 مدرج ابن خلدون 

M138441518 BAOUTE AMALE اإلعالم والتواصل علوم  107 مدرج ابن خلدون 

L130148464 barazzouk mohamed علوم اإلعالم والتواصل  108 مدرج ابن خلدون 

N136044650 Barhdir Badr علوم اإلعالم والتواصل  109 مدرج ابن خلدون 

M133218440 Bari  Yasmine  علوم اإلعالم والتواصل  110 مدرج ابن خلدون 

M130119038 Barjaoui Laila علوم اإلعالم والتواصل  111 مدرج ابن خلدون 

L30103094 bassry othmane علوم اإلعالم والتواصل  112 مدرج ابن خلدون 

H136088754 BATTA DOUNYA علوم اإلعالم والتواصل  113 مدرج ابن خلدون 

H136191156 BEJJILKI HAJAR اإلعالم والتواصل علوم  114 مدرج ابن خلدون 

D139828117 Bekkari  Salma لتواصل علوم اإلعالم وا 115 مدرج ابن خلدون 

M120068262 Bel bouhali Wiam علوم اإلعالم والتواصل  116 مدرج ابن خلدون 

S134171276 Belaid Roua علوم اإلعالم والتواصل  117 مدرج ابن خلدون 

N130215832 Belammari Soumia علوم اإلعالم والتواصل  118 مدرج ابن خلدون 

N131383779 belaoui nouhaila علوم اإلعالم والتواصل  119 مدرج ابن خلدون 

Mqtt2770 Belcaid Noura علوم اإلعالم والتواصل  120 مدرج ابن خلدون 

J131365141 Belekehal Nouhaila اإلعالم والتواصل علوم  121 مدرج ابن خلدون 

E120026665 Belgazzar ZAID علوم اإلعالم والتواصل  122 مدرج ابن خلدون 

J110000050 Belhouari ACHRAF علوم اإلعالم والتواصل  123 مدرج ابن خلدون 

e146121392 Belkaid  Sanae  علوم اإلعالم والتواصل  124 مدرج ابن خلدون 

J130064256 Belkhattab Fatima Ezzahra علوم اإلعالم والتواصل  125 مدرج ابن خلدون 

R139579172 BELLAHCEN NOUHAILA والتواصل علوم اإلعالم  126 مدرج ابن خلدون 

N138338977 bellakbir salma علوم اإلعالم والتواصل  127 مدرج ابن خلدون 

N135208151 Belmajdoub Saad اإلعالم والتواصل علوم  128 مدرج ابن خلدون 

N14506661 Belrhrib Raghad علوم اإلعالم والتواصل  129 مدرج ابن خلدون 

M133468256 Ben Amar  Mohammed   علوم اإلعالم والتواصل  130 خلدونمدرج ابن 

N138040628 ben dahmane ilham علوم اإلعالم والتواصل  131 مدرج ابن خلدون 

S131160779 Ben meziane Karima علوم اإلعالم والتواصل  132 مدرج ابن خلدون 

D139742094 Ben simad Khawla علوم اإلعالم والتواصل  133 مدرج ابن خلدون 

N135056368 BENABDELLAH sara علوم اإلعالم والتواصل  134 مدرج ابن خلدون 

N144052584 Benabdellali  Aymane  علوم اإلعالم والتواصل  135 مدرج ابن خلدون 

L134173541 Benabla Imane  علوم اإلعالم والتواصل  136 مدرج ابن خلدون 

R110080828 benaich youssra التواصل عالم وعلوم اإل 137 مدرج ابن خلدون 

S132271733 Benaissi Ayoub علوم اإلعالم والتواصل  138 مدرج ابن خلدون 

D130029290 BENALLOU IBTISSAM علوم اإلعالم والتواصل  139 مدرج ابن خلدون 

R145029851 Benamar Yasmine علوم اإلعالم والتواصل  140 مدرج ابن خلدون 

J133159122 BENCHAFAI HIBA علوم اإلعالم والتواصل  141 ونبن خلدمدرج ا 

X449131 Benchakouk  Zakariya اإلعالم والتواصل علوم  142 مدرج ابن خلدون 

M131313730 Ben-Haddou Rajae علوم اإلعالم والتواصل  143 مدرج ابن خلدون 

M139440869 Benhammad Taoufik علوم اإلعالم والتواصل  144 مدرج ابن خلدون 
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M131502286 Benhcine Salma علوم اإلعالم والتواصل  145 مدرج ابن خلدون 

M131258227 benizza marwa علوم اإلعالم والتواصل  146 مدرج ابن خلدون 

Z220100874 BENJAAFAR  ZAKARIA  علوم اإلعالم والتواصل  147 مدرج ابن خلدون 

R138360644 Benkalal Oumaima اصل الم والتو علوم اإلع 148 مدرج ابن خلدون 

J133430914 BENKDAD ZEINEB اإلعالم والتواصل علوم  149 مدرج ابن خلدون 

J130013232 Ben-lhachemi  Firdaous  علوم اإلعالم والتواصل  150 مدرج ابن خلدون 

D120012461 BENNAIYM SANAE علوم اإلعالم والتواصل  151 مدرج ابن خلدون 

H110057959 BENRHANNOU Nihal علوم اإلعالم والتواصل  152 رج ابن خلدوندم 

K130050376 BENSEMLALI HALZA علوم اإلعالم والتواصل  153 مدرج ابن خلدون 

N148030355 Benslimane Mohammed Amine علوم اإلعالم والتواصل  154 مدرج ابن خلدون 

N138042051 benzid oussama علوم اإلعالم والتواصل  155 مدرج ابن خلدون 

N145018353 Berahhou Abdelmajid  علوم اإلعالم والتواصل  156 ابن خلدونمدرج 

N130003539 BERRAHOU Hajar علوم اإلعالم والتواصل  157 مدرج ابن خلدون 

S130122432 BERRAMDANE  MOHAMED ANASS علوم اإلعالم والتواصل  158 مدرج ابن خلدون 

N120013811 Bezzari  Meryem  اإلعالم والتواصل علوم  159 ونبن خلدمدرج ا 

D130633988 BIBRIDNE BRAHIM علوم اإلعالم والتواصل  160 مدرج ابن خلدون 

M130064296 bichi moussa علوم اإلعالم والتواصل  161 مدرج ابن خلدون 

S134212180 BIUCHAALA IMANE علوم اإلعالم والتواصل  162 مدرج ابن خلدون 

N140069427 borja jalal  علوم اإلعالم والتواصل  163 ابن خلدونمدرج 

D137673760 bouajaji Rim  علوم اإلعالم والتواصل  164 مدرج ابن خلدون 

S130229357 BOUAOUAD HAJAR علوم اإلعالم والتواصل  165 مدرج ابن خلدون 

D130027405 BOUARIF MOHAMED علوم اإلعالم والتواصل  166 مدرج ابن خلدون 

G136150275 BOUATMAN AMAL علوم اإلعالم والتواصل  167 مدرج ابن خلدون 

S139332780 BOUCHABTI NABILA علوم اإلعالم والتواصل  168 مدرج ابن خلدون 

M136153671 BOUCHAL FATIMA علوم اإلعالم والتواصل  169 مدرج ابن خلدون 

C135163881 Bouchareb  Zaineb   م والتواصل اإلعالعلوم  170 ابن خلدونمدرج 

N135060200 Bouchnafa Ilham علوم اإلعالم والتواصل  171 مدرج ابن خلدون 

C130057763 BOUDAD FATIMA علوم اإلعالم والتواصل  172 مدرج ابن خلدون 

H133140351 boudchar wissal علوم اإلعالم والتواصل  173 مدرج ابن خلدون 

S136081235 Boudour Hanae علوم اإلعالم والتواصل  174 خلدون مدرج ابن 

N138100980 Boufti  Ikrame علوم اإلعالم والتواصل  175 مدرج ابن خلدون 

R130814661 Bougrine Mohammed علوم اإلعالم والتواصل  176 مدرج ابن خلدون 

R132863244 Bouhaja  Salma علوم اإلعالم والتواصل  177 مدرج ابن خلدون 

N141054034 Bouhamidi Ossama علوم اإلعالم والتواصل  178 مدرج ابن خلدون 

N120033219 Boukaa Aya علوم اإلعالم والتواصل  179 مدرج ابن خلدون 

N136090860 BOUKHAZIOUA ZINEB علوم اإلعالم والتواصل  180 مدرج ابن خلدون 

G131697881 Boukhou Khaoula ل علوم اإلعالم والتواص 181 مدرج ابن خلدون 

Z225600449 Bouksib  Mohamed  علوم اإلعالم والتواصل  182 مدرج ابن خلدون 

N135050405 Boulahfa Khadija علوم اإلعالم والتواصل  183 مدرج ابن خلدون 

Z227100323 BOULILA KAWTAR اإلعالم والتواصل علوم  184 مدرج ابن خلدون 
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M130360319 Boulkoumit Aicha علوم اإلعالم والتواصل  185 مدرج ابن خلدون 

N138191240 Bounoua Anas علوم اإلعالم والتواصل  186 مدرج ابن خلدون 

D130029364 BOURAHET Saida علوم اإلعالم والتواصل  187 مدرج ابن خلدون 

Z202800507 Bouraihane  Mohamed  علوم اإلعالم والتواصل  188 مدرج ابن خلدون 

F132120777 boussif akram علوم اإلعالم والتواصل  189 مدرج ابن خلدون 

M131452918 Boutahar  Amine علوم اإلعالم والتواصل  190 مدرج ابن خلدون 

L134299910 boutayeb yasmine اإلعالم والتواصل علوم  191 مدرج ابن خلدون 

N139056669 bouzid amina علوم اإلعالم والتواصل  192 مدرج ابن خلدون 

C130014487 BOUZROUD MAIMOUNA علوم اإلعالم والتواصل  193 مدرج ابن خلدون 

L132112988 Bouzzite  MALIKA  علوم اإلعالم والتواصل  194 مدرج ابن خلدون 

R132784866 brabije Salma علوم اإلعالم والتواصل  195 مدرج ابن خلدون 

D139253119 Brahim Grihim  تواصل عالم والعلوم اإل 196 مدرج ابن خلدون 

G136085178 Brakhes Hibatallah  علوم اإلعالم والتواصل  197 مدرج ابن خلدون 

E135158465 Chafi Oussama اإلعالم والتواصل علوم  198 مدرج ابن خلدون 

H142003484 Chahlafi Abir علوم اإلعالم والتواصل  199 مدرج ابن خلدون 

M139494739 Chaib Hamza علوم اإلعالم والتواصل  200 دونمدرج ابن خل 

N137082961 Chakdadi Mehdi علوم اإلعالم والتواصل  201 مدرج ابن خلدون 

E137201529 Chakour Meriem  علوم اإلعالم والتواصل  202 ابن خلدونمدرج 

M142069133 CHAKROUNI  Nabila علوم اإلعالم والتواصل  203 مدرج ابن خلدون 

M146010932 Challal  Youssef  علوم اإلعالم والتواصل  204 مدرج ابن خلدون 

N131278850 CHALOT HAJAR اإلعالم والتواصل علوم  205 مدرج ابن خلدون 

E132210131 chami ikram علوم اإلعالم والتواصل  206 مدرج ابن خلدون 

M130117896 CHARIFI ALAOUI OLAYA علوم اإلعالم والتواصل  207 مدرج ابن خلدون 

C130158824 CHARKI  ASMA علوم اإلعالم والتواصل  208 مدرج ابن خلدون 

G138450469 charnagui ouidad علوم اإلعالم والتواصل  209 مدرج ابن خلدون 

N138302624 Chatbi  Nisrine  علوم اإلعالم والتواصل  210 مدرج ابن خلدون 

G138429582 Chattouani Omar اإلعالم والتواصل  ومعل 211 مدرج ابن خلدون 

M130072474 CHDIG YOUNES اإلعالم والتواصل علوم  212 مدرج ابن خلدون 

K138306672 CHEFIRA Haitam علوم اإلعالم والتواصل  213 مدرج ابن خلدون 

N138319829 Cherdad Btissame  علوم اإلعالم والتواصل  214 مدرج ابن خلدون 

J130032261 Chiguer Hafsa  علوم اإلعالم والتواصل  215 لدونابن خمدرج 

H137101424 Chikh Souhayla علوم اإلعالم والتواصل  216 مدرج ابن خلدون 

N120059076 chouardi somiya علوم اإلعالم والتواصل  217 مدرج ابن خلدون 

N146064626 chouiekh imane علوم اإلعالم والتواصل  218 مدرج ابن خلدون 

B135028173 Chourane  Hamza اإلعالم والتواصل علوم  219 مدرج ابن خلدون 

R137419162 DAFI ASSIA علوم اإلعالم والتواصل  220 مدرج ابن خلدون 

N139019423 daghbach safae علوم اإلعالم والتواصل  221 مدرج ابن خلدون 

K141027753 Daghdaghe Hajar علوم اإلعالم والتواصل  222 مدرج ابن خلدون 

F136257775 DAHIOUI HOUDA  علوم اإلعالم والتواصل  223 ابن خلدونمدرج 

D147050070 Dahoum Layla علوم اإلعالم والتواصل  224 مدرج ابن خلدون 
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Z213200391 Dakni Lahcen علوم اإلعالم والتواصل  225 مدرج ابن خلدون 

N132310181 Damour Hiba لتواصل علوم اإلعالم وا 226 مدرج ابن خلدون 

s137180400 dandani dounya علوم اإلعالم والتواصل  227 مدرج ابن خلدون 

Z223200168 dardar mohamed  علوم اإلعالم والتواصل  228 مدرج ابن خلدون 

C141054196 Darii Adil علوم اإلعالم والتواصل  229 مدرج ابن خلدون 

F137197124 Darouich  Mohamed  اإلعالم والتواصل علوم  230 مدرج ابن خلدون 

J131477140 DARRAj  Chaymaa علوم اإلعالم والتواصل  231 مدرج ابن خلدون 

H139231651 Dehmani Noha علوم اإلعالم والتواصل  232 مدرج ابن خلدون 

P100075822 DENNOUN Hiba علوم اإلعالم والتواصل  233 مدرج ابن خلدون 

N135098181 Dersi Zoubir  علوم اإلعالم والتواصل  234 ن خلدونبامدرج 

d133229683 Diha Abdelmoghit علوم اإلعالم والتواصل  235 مدرج ابن خلدون 

N133095706 DNIDEN Hind علوم اإلعالم والتواصل  236 مدرج ابن خلدون 

M130051640 DOUIRA soukaina علوم اإلعالم والتواصل  237 مدرج ابن خلدون 

S148042772 DRA MOHAMMED علوم اإلعالم والتواصل  238 مدرج ابن خلدون 

R141062285 DRHOURHI CHAIMAA علوم اإلعالم والتواصل  239 مدرج ابن خلدون 

D138598629 Driouch  Fatimazahra  علوم اإلعالم والتواصل  240 مدرج ابن خلدون 

N133342016 Drissi yahya   واصل علوم اإلعالم والت 241 ابن خلدونمدرج 

D133603197 echafai khalid علوم اإلعالم والتواصل  242 مدرج ابن خلدون 

N203202637 ECH-CHARQAOUY NAIMA علوم اإلعالم والتواصل  243 مدرج ابن خلدون 

P137525939 Ech-Chatoui  Mariam اإلعالم والتواصل علوم  244 مدرج ابن خلدون 

N138230609 ED.DAOUDY FATIMA-EZZAHRAE علوم اإلعالم والتواصل  245 مدرج ابن خلدون 

D144008761 ED-DANE  MOAD علوم اإلعالم والتواصل  246 مدرج ابن خلدون 

S132065760 ED-DAOUDI NADIA علوم اإلعالم والتواصل  247 مدرج ابن خلدون 

N143002869 ED-DA'OUDY MOHAMMED علوم اإلعالم والتواصل  248 مدرج ابن خلدون 

F133275734 Eddig Molouda  علوم اإلعالم والتواصل  249 مدرج ابن خلدون 

Z156201347 ED-DRIOUECH  Mohamed  علوم اإلعالم والتواصل  250 مدرج ابن خلدون 

Z227100024 EDDYNARY Hamza علوم اإلعالم والتواصل  251 مدرج ابن خلدون 

Z207100161 EDRYOUCH SAID م والتواصل اإلعالعلوم  252 مدرج ابن خلدون 

C130012751 EL AACHIR houria علوم اإلعالم والتواصل  253 مدرج ابن خلدون 

N131063827 el abboubi aziza علوم اإلعالم والتواصل  254 مدرج ابن خلدون 

S138218201 el achqar wiame علوم اإلعالم والتواصل  255 مدرج ابن خلدون 

N120013034 EL Amiri Meriem  علوم اإلعالم والتواصل  256 رج ابن خلدوندم 

B134018367 El amry Zahra علوم اإلعالم والتواصل  257 مدرج ابن خلدون 

N142064901 El aroussi Anas اإلعالم والتواصل علوم  258 مدرج ابن خلدون 

G-139722711 El Asri Brahim علوم اإلعالم والتواصل  259 مدرج ابن خلدون 

J133487148 El ASSRI  NABIL  علوم اإلعالم والتواصل  260 مدرج ابن خلدون 

S144003255 EL ATTAR Soukayna علوم اإلعالم والتواصل  261 مدرج ابن خلدون 

J141027573 EL AZHARY RHIZLANE علوم اإلعالم والتواصل  262 مدرج ابن خلدون 

S135209279 El azrak  Saliha والتواصل  إلعالمعلوم ا 263 مدرج ابن خلدون 

G135812326 EL BACHA ASMA علوم اإلعالم والتواصل  264 مدرج ابن خلدون 
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N148030779 EL BADAOUI  MAHA اإلعالم والتواصل علوم  265 مدرج ابن خلدون 

S140031196 El badir Aya علوم اإلعالم والتواصل  266 مدرج ابن خلدون 

F110031427 El bertia  Samah  علوم اإلعالم والتواصل  267 ن خلدونمدرج اب 

Bb172928 El boudali Doha علوم اإلعالم والتواصل  268 مدرج ابن خلدون 

N134212328 El bourka Douae علوم اإلعالم والتواصل  269 مدرج ابن خلدون 

J144032904 El Bouzidi  Jawad علوم اإلعالم والتواصل  270 مدرج ابن خلدون 

N133054775 El bouzyany  Mohammed  علوم اإلعالم والتواصل  271 مدرج ابن خلدون 

C134168580 EL BRINI FATIMA ZAHRA اإلعالم والتواصل علوم  272 مدرج ابن خلدون 

R13238636 EL BROUD Ikram علوم اإلعالم والتواصل  273 مدرج ابن خلدون 

Z225100672 EL FANID ASMAE التواصل عالم وعلوم اإل 274 مدرج ابن خلدون 

M131162208 El farissi Abdeslam علوم اإلعالم والتواصل  275 مدرج ابن خلدون 

D130733752 El farissi  Fatima zohra  علوم اإلعالم والتواصل  276 مدرج ابن خلدون 

D137175765 El farraji Hassan علوم اإلعالم والتواصل  277 مدرج ابن خلدون 

B135082833 EL FILALI EL AZZA علوم اإلعالم والتواصل  278 مدرج ابن خلدون 

N141024652 EL FILALI  HAMZA  اإلعالم والتواصل علوم  279 مدرج ابن خلدون 

H100056431 El fkair  Salma  علوم اإلعالم والتواصل  280 مدرج ابن خلدون 

S131249910 EL FTOUHI FAIZA لتواصل علوم اإلعالم وا 281 مدرج ابن خلدون 

N148001088* El gannache* Oumayma* علوم اإلعالم والتواصل  282 مدرج ابن خلدون 

D132761571 EL GAROINI AYA علوم اإلعالم والتواصل  283 مدرج ابن خلدون 

L131112254 EL GHANI Salma علوم اإلعالم والتواصل  284 مدرج ابن خلدون 

N142035960 El Ghayouri  Chaïmae علوم اإلعالم والتواصل  285 خلدون ابن مدرج 

K137361778 EL GUERRAB YASSINE اإلعالم والتواصل علوم  286 مدرج ابن خلدون 

S135352262 el haibour ilyasse علوم اإلعالم والتواصل  287 مدرج ابن خلدون 

M137202894 El hakkouni bougoumara  Khadija والتواصل  علوم اإلعالم 288 مدرج ابن خلدون 

M138241592 El haloui Zakaria اإلعالم والتواصل علوم  289 مدرج ابن خلدون 

j138111937 el hamdaoui chaimaa علوم اإلعالم والتواصل  290 مدرج ابن خلدون 

N136142281 EL HAMRANI ASMAE علوم اإلعالم والتواصل  291 مدرج ابن خلدون 

S137321755 El hannaz Youssra علوم اإلعالم والتواصل  292 ابن خلدون رجمد 

N135313127 El hanouni  Charafa  علوم اإلعالم والتواصل  293 مدرج ابن خلدون 

D133818980 El Hassani Rania علوم اإلعالم والتواصل  294 مدرج ابن خلدون 

J136406230 El hilali Malak علوم اإلعالم والتواصل  295 مدرج ابن خلدون 

J130123796 EL HORD HIBA اإلعالم والتواصل علوم  296 مدرج ابن خلدون 

S134142264 El Houari wahib علوم اإلعالم والتواصل  297 مدرج ابن خلدون 

S136061381 El houari  Anass علوم اإلعالم والتواصل  298 مدرج ابن خلدون 

Z200500144 EL HOUSSAINI LHASSAN إلعالم والتواصل م اعلو 299 مدرج ابن خلدون 

N135115976 EL IDRISSI Hafssa علوم اإلعالم والتواصل  300 مدرج ابن خلدون 

N142002523 El Idrissi Wissal علوم اإلعالم والتواصل  1 مدرج ابن حزم 

N120057880 El Idrissi laoukili  Safae  علوم اإلعالم والتواصل  2 مدرج ابن حزم 

M136391169 EL JALJAL AYOUB اإلعالم والتواصل علوم  3 مدرج ابن حزم 

S134091115 EL JALLOULI  SOUHAYLA علوم اإلعالم والتواصل  4 مدرج ابن حزم 



 

 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès             ــ ف –ايس ــــوم اإلنسانية س ــ ل ـــة اآلداب و الع ـليــك اس ـــــ  

Route Imouzzar, BP. 59. 30000. FES                                          فاس         30000.  59طريق إيموزار ، ص.ب .  

 Tél. : 05 35 61 82 26 Fax. : 05 35 61 82 53     هاتف          فاكس 

www.fls.usmba.ac.ma 

 

S138079469 EL JALLOULI  MOHAMED  علوم اإلعالم والتواصل  5 مدرج ابن حزم 

K136422378 EL JAMRI ZAINAB علوم اإلعالم والتواصل  6 مدرج ابن حزم 

H139085092 El Janah Romayssae  علوم اإلعالم والتواصل  7 مدرج ابن حزم 

M130037219 EL JAZIRI Rachida علوم اإلعالم والتواصل  8 مدرج ابن حزم 

P130513598 EL KADI MOHAMED علوم اإلعالم والتواصل  9 مدرج ابن حزم 

S136296804 El kaich Maryam واصل اإلعالم والتعلوم  10 مدرج ابن حزم 

K100094906 EL KALA AYA علوم اإلعالم والتواصل  11 مدرج ابن حزم 

N135049527 El kala Chaymae  علوم اإلعالم والتواصل  12 مدرج ابن حزم 

N133076813 EL KARKOUR FATIMA علوم اإلعالم والتواصل  13 مدرج ابن حزم 

P1490 El karmassi mohammed  ل م والتواصعلوم اإلعال 14 ابن حزممدرج 

p139534088 el kfaiti souhaila علوم اإلعالم والتواصل  15 مدرج ابن حزم 

M132461827 El khammar Asmae علوم اإلعالم والتواصل  16 مدرج ابن حزم 

J138510963 EL KHANJAR MOHAMED علوم اإلعالم والتواصل  17 مدرج ابن حزم 

N131326637 El khoulani el idrissi Alae علوم اإلعالم والتواصل  18 مدرج ابن حزم 

S135093818 el ksili  sara  علوم اإلعالم والتواصل  19 مدرج ابن حزم 

M132313487 el mahdaoui Chaymae علوم اإلعالم والتواصل  20 مدرج ابن حزم 

N132065734 El mahmoudy Ahmed  علوم اإلعالم والتواصل  21 ابن حزممدرج 

Z223202732 El makhloufi  Meryem  علوم اإلعالم والتواصل  22 مدرج ابن حزم 

M137304344 EL MARDI MERIEM علوم اإلعالم والتواصل  23 مدرج ابن حزم 

R132308651 EL MARDI YOUSSEF علوم اإلعالم والتواصل  24 مدرج ابن حزم 

S138342840 El marrouni Abd el monsif ل م والتواصعلوم اإلعال 25 مدرج ابن حزم 

N148064531 EL MASTOUR CHEMS-EDDOUHA علوم اإلعالم والتواصل  26 مدرج ابن حزم 

S139043357 El mekaoui Ziad علوم اإلعالم والتواصل  27 مدرج ابن حزم 

S135209281 El moujahid  Rajaa  علوم اإلعالم والتواصل  28 ابن حزممدرج 

N138386006 El Moulttaf  Khaoula  علوم اإلعالم والتواصل  29 مدرج ابن حزم 

N137145087 EL MOURADY CHAYMAE علوم اإلعالم والتواصل  30 مدرج ابن حزم 

G138633820 EL MOUSSAOUI  LOUBNA  اإلعالم والتواصل علوم  31 مدرج ابن حزم 

S139176483 EL MRIHY SAFAE علوم اإلعالم والتواصل  32 مدرج ابن حزم 

F131163603 El MSAADI IMANE علوم اإلعالم والتواصل  33 مدرج ابن حزم 

J144045601 EL OMARI Abdelmoghit علوم اإلعالم والتواصل  34 مدرج ابن حزم 

S137171899 El ouachani  Salma علوم اإلعالم والتواصل  35 مدرج ابن حزم 

F145070742 El Oualy Abdelaziz لتواصل علوم اإلعالم وا 36 مدرج ابن حزم 

N131156033 EL ouassini  SAID علوم اإلعالم والتواصل  37 مدرج ابن حزم 

H135269386 El outmani sanae اإلعالم والتواصل علوم  38 مدرج ابن حزم 

S139065647 EL QSIOUAR IBRAHIM علوم اإلعالم والتواصل  39 مدرج ابن حزم 

M133483166 El Quouamli Taha علوم اإلعالم والتواصل  40 مدرج ابن حزم 

N134378938 el yadini oumayma علوم اإلعالم والتواصل  41 مدرج ابن حزم 

S137187448 EL YAMRI MOHAMED علوم اإلعالم والتواصل  42 مدرج ابن حزم 

S137210232 EL YOUNESSY FATINE علوم اإلعالم والتواصل  43 مدرج ابن حزم 

Z223202967 El Younssi Reda علوم اإلعالم والتواصل  44 ابن حزم رجمد 
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F139161251 EL-AAKAZI ISSAM علوم اإلعالم والتواصل  45 مدرج ابن حزم 

Z216200470 EL-AFOUI MOHAMED  علوم اإلعالم والتواصل  46 مدرج ابن حزم 

S132353038 El-agy Dikra علوم اإلعالم والتواصل  47 مدرج ابن حزم 

N135024500 Elaissaoui Lamyae علوم اإلعالم والتواصل  48 مدرج ابن حزم 

J110035189 EL-ALAMY AMIRA اإلعالم والتواصل علوم  49 مدرج ابن حزم 

P137092189 EL-ALAOUI WAFAE علوم اإلعالم والتواصل  50 مدرج ابن حزم 

Z221300063 el-amine elhoussaine علوم اإلعالم والتواصل  51 مدرج ابن حزم 

S145030533 EL-AMRANI ACHRAF علوم اإلعالم والتواصل  52 مدرج ابن حزم 

N130063909 ELAMRAOUY wafae علوم اإلعالم والتواصل  53 مدرج ابن حزم 

J135413154 elasri ikram علوم اإلعالم والتواصل  54 مدرج ابن حزم 

N139082633 EL-ATBAOUI KAWTAR علوم اإلعالم والتواصل  55 مدرج ابن حزم 

S139412765 el-aychy wissal علوم اإلعالم والتواصل  56 مدرج ابن حزم 

P131128902 EL-BAHRAOUI IMAN علوم اإلعالم والتواصل  57 مدرج ابن حزم 

N133308180 Elbakraoui  Hassane  علوم اإلعالم والتواصل  58 مدرج ابن حزم 

D132220518 Elbarche Assia ل م والتواصعلوم اإلعال 59 مدرج ابن حزم 

R135310506 ELBOUADANI SOUFIANE اإلعالم والتواصل علوم  60 مدرج ابن حزم 

N130139437 EL-FAHDI  Mohammed  علوم اإلعالم والتواصل  61 مدرج ابن حزم 

S132291716 EL-GHAZI Ahmed علوم اإلعالم والتواصل  62 مدرج ابن حزم 

S139152752 EL-GHAZI  Youssef  علوم اإلعالم والتواصل  63 حزم مدرج ابن 

N133337268 Elghzaoui Sanae علوم اإلعالم والتواصل  64 مدرج ابن حزم 

M130092995 Elhafyani Salma علوم اإلعالم والتواصل  65 مدرج ابن حزم 

D130027027 elhajjary rachid  علوم اإلعالم والتواصل  66 مدرج ابن حزم 

S146002095 EL-HALAISSI IHSSANE اإلعالم والتواصل علوم  67 مدرج ابن حزم 

S136200228 EL-HAMMOUMY Hind علوم اإلعالم والتواصل  68 مدرج ابن حزم 

S130219857 EL-HAMOUMI ZOUHEIR علوم اإلعالم والتواصل  69 مدرج ابن حزم 

S138219437 EL-HAMOUMI LOUBNA علوم اإلعالم والتواصل  70 مدرج ابن حزم 

N136054750 El-Hansaly Safae علوم اإلعالم والتواصل  71 مدرج ابن حزم 

N132271269 EL-HASSANI KHADIJA علوم اإلعالم والتواصل  72 مدرج ابن حزم 

S133220851 El-HASSOUNI Loubna علوم اإلعالم والتواصل  73 مدرج ابن حزم 

K133185782 ELHATHOUT NOUHAILA صل والتوا اإلعالمعلوم  74 مدرج ابن حزم 

N132179848 Elhatimy  Mohammed  علوم اإلعالم والتواصل  75 مدرج ابن حزم 

C137060903 EL-KAISSI NAOUAL علوم اإلعالم والتواصل  76 مدرج ابن حزم 

Z220501472 ELKASSIMI Mohamed علوم اإلعالم والتواصل  77 مدرج ابن حزم 

F131141756 Elkassmi Ikram علوم اإلعالم والتواصل  78 مدرج ابن حزم 

M130111059 ELKHARDI FATIMA -ZOHRA علوم اإلعالم والتواصل  79 مدرج ابن حزم 

N148046734 EL-KHAYYAM AYOUB علوم اإلعالم والتواصل  80 مدرج ابن حزم 

J137538865 Elkhoudri  Nawal اإلعالم والتواصل علوم  81 مدرج ابن حزم 

M131385980 elmakhfi amal علوم اإلعالم والتواصل  82 مدرج ابن حزم 

J136458168 Elmansouri  Anas علوم اإلعالم والتواصل  83 مدرج ابن حزم 

S133242493 Elouaar Salma علوم اإلعالم والتواصل  84 مدرج ابن حزم 
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M130091752 Elouadrihiri drissi Asmae  علوم اإلعالم والتواصل  85 مدرج ابن حزم 

N146051738 Elouafy Amine علوم اإلعالم والتواصل  86 مدرج ابن حزم 

N130006365 El-ouardi Hajar علوم اإلعالم والتواصل  87 مدرج ابن حزم 

M133475150 ELOUAZZANI IDRISS علوم اإلعالم والتواصل  88 مدرج ابن حزم 

K130509845 ENNAOURI ABDELMAJID صل علوم اإلعالم والتوا 89 مدرج ابن حزم 

f138123906 Ennasri Asmae علوم اإلعالم والتواصل  90 مدرج ابن حزم 

D110069075 ER_RABIY Chaima علوم اإلعالم والتواصل  91 مدرج ابن حزم 

S131213975 Erouijil Yassine اإلعالم والتواصل علوم  92 مدرج ابن حزم 

Z221800693 ERRACHIDI Fatima Ezzahrae اإلعالم والتواصل  ومعل 93 مدرج ابن حزم 

S138225958 ER-RAHMANY  YOUSSEF  علوم اإلعالم والتواصل  94 مدرج ابن حزم 

S134054283 ER-RAMI RACHIDA علوم اإلعالم والتواصل  95 مدرج ابن حزم 

L120019384 ER-REQYQ AYOUB علوم اإلعالم والتواصل  96 مدرج ابن حزم 

Z225300849 ERROKHAMI  HATIM  علوم اإلعالم والتواصل  97 حزم ابن مدرج 

H133104671 Es_saiydy Hafida  علوم اإلعالم والتواصل  98 مدرج ابن حزم 

N139358628 Es-sabbani Hind اإلعالم والتواصل علوم  99 مدرج ابن حزم 

N139100174 Es-sadky Khadija علوم اإلعالم والتواصل  100 مدرج ابن حزم 

N131315257 ES-sadny Oumaima علوم اإلعالم والتواصل  101 مدرج ابن حزم 

E135065615 ES-SADQUI SALMA علوم اإلعالم والتواصل  102 مدرج ابن حزم 

N134243516 ESSAGHIR  OMAR   علوم اإلعالم والتواصل  103 ابن حزممدرج 

J134273314 Essahibi Fatima-Zahra علوم اإلعالم والتواصل  104 مدرج ابن حزم 

N145063448 es-saidi kaoutar علوم اإلعالم والتواصل  105 مدرج ابن حزم 

S138228096 Es-saidi Lamiaa اإلعالم والتواصل علوم  106 مدرج ابن حزم 

Z224500721 Essalhi Mohammed علوم اإلعالم والتواصل  107 مدرج ابن حزم 

S137173181 Essanhaji Fatima عالم والتواصل علوم اإل 108 مدرج ابن حزم 

N134199692 Essarssri HAJAR علوم اإلعالم والتواصل  109 مدرج ابن حزم 

M130057469 Esseghir Fatima zahra علوم اإلعالم والتواصل  110 مدرج ابن حزم 

N131230500 Essemmane  Zouhir  علوم اإلعالم والتواصل  111 مدرج ابن حزم 

N131082626 Essnoussi Fouad علوم اإلعالم والتواصل  112 ابن حزم مدرج 

N135018878 Et tehamy Salma اإلعالم والتواصل علوم  113 مدرج ابن حزم 

N135060782 ETOUALI  OUMAYMA علوم اإلعالم والتواصل  114 مدرج ابن حزم 

R137877317 ETTAHIRI SAFAE علوم اإلعالم والتواصل  115 مدرج ابن حزم 

N136384835 ET-TAYEBY MAROUANE علوم اإلعالم والتواصل  116 مدرج ابن حزم 

S130266798 Et-toukmaty Mouad علوم اإلعالم والتواصل  117 مدرج ابن حزم 

S135362410 Et-Toulout  Sefian  علوم اإلعالم والتواصل  118 مدرج ابن حزم 

Z223200401 Ezzihi Fatima zahrae تواصل علوم اإلعالم وال 119 مدرج ابن حزم 

S145015952 Ez-zriouli Yassine اإلعالم والتواصل علوم  120 مدرج ابن حزم 

N141029797 Fakir Hasnae علوم اإلعالم والتواصل  121 مدرج ابن حزم 

S130271375 Fakir Ouissal علوم اإلعالم والتواصل  122 مدرج ابن حزم 

N136275371 Fakrach Oumaima إلعالم والتواصل علوم ا 123 مدرج ابن حزم 

M131131196 farah rania علوم اإلعالم والتواصل  124 مدرج ابن حزم 
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R130159988 Fassla Sara علوم اإلعالم والتواصل  125 مدرج ابن حزم 

M131217928 FATIH SAÀDIA علوم اإلعالم والتواصل  126 مدرج ابن حزم 

N135101649 Fatih Oussama عالم والتواصل علوم اإل 127 مدرج ابن حزم 

N138047649 fdil oumayma  علوم اإلعالم والتواصل  128 ابن حزممدرج 

l130011684 Fejrioui Zinab علوم اإلعالم والتواصل  129 مدرج ابن حزم 

M120051969 Fellahi Assia  علوم اإلعالم والتواصل  130 مدرج ابن حزم 

P120032031 FENCHI Imane م اإلعالم والتواصل علو 131 مدرج ابن حزم 

N135100732 GARTIT NABILA علوم اإلعالم والتواصل  132 مدرج ابن حزم 

N142066016 gassaoui  Hicham  علوم اإلعالم والتواصل  133 مدرج ابن حزم 

F4546446 Ggrff Gffhh علوم اإلعالم والتواصل  134 مدرج ابن حزم 

C133099965 Gharib Jihan علوم اإلعالم والتواصل  135 مدرج ابن حزم 

G133429387 GHAZAL MERYEM علوم اإلعالم والتواصل  136 مدرج ابن حزم 

P135416549 Ghiouan Soussi  Ikram علوم اإلعالم والتواصل  137 مدرج ابن حزم 

H139072947 Ghoummit Hind علوم اإلعالم والتواصل  138 مدرج ابن حزم 

M138538323 Gueddari Hajar اإلعالم والتواصل علوم  139 ابن حزم مدرج 

H100011826 Guedmani Wafae علوم اإلعالم والتواصل  140 مدرج ابن حزم 

M139436731 GUENACH FATIMA ZAHRAE علوم اإلعالم والتواصل  141 مدرج ابن حزم 

H133409151 Guennouf salma علوم اإلعالم والتواصل  142 مدرج ابن حزم 

N132232027 Guennouh Yousra علوم اإلعالم والتواصل  143 مدرج ابن حزم 

R130292415 HABBAR AMINE  علوم اإلعالم والتواصل  144 مدرج ابن حزم 

E136078139 Habibi Taha علوم اإلعالم والتواصل  145 مدرج ابن حزم 

E138076796 habri rida علوم اإلعالم والتواصل  146 مدرج ابن حزم 

M131206284 Hachami Ilham علوم اإلعالم والتواصل  147 مدرج ابن حزم 

B133013706 HADDI Maryam علوم اإلعالم والتواصل  148 مدرج ابن حزم 

H130042876 HADDI YASSER علوم اإلعالم والتواصل  149 مدرج ابن حزم 

N132131977 Haddoucha  Dounya اإلعالم والتواصل علوم  150 مدرج ابن حزم 

M130113577 HADI  HAMZA   علوم اإلعالم والتواصل  1 مدرج لحسن اليوسي 

S138038490 HAFFOUD NAJIA  علوم اإلعالم والتواصل  2 مدرج لحسن اليوسي 

S134223299 haik hajar  علوم اإلعالم والتواصل  3 مدرج لحسن اليوسي 

M134331867 Hajjaji Wissale  علوم اإلعالم والتواصل  4 لحسن اليوسي مدرج 

M137434155 HAKIMI Fatima Zohra   علوم اإلعالم والتواصل  5 مدرج لحسن اليوسي 

T318795 Halal Fouzia   علوم اإلعالم والتواصل  6 مدرج لحسن اليوسي 

N137341251 HALHOUL SALAH  علوم اإلعالم والتواصل  7 مدرج لحسن اليوسي 

F131083790 halim walid  عالم والتواصل علوم اإل 8 مدرج لحسن اليوسي 

N139282372 Hamadat Sami  علوم اإلعالم والتواصل  9 مدرج لحسن اليوسي 

F130304868 Hamda Badr  علوم اإلعالم والتواصل  10 مدرج لحسن اليوسي 

M133394955 Hamdan Saloua  اإلعالم والتواصل علوم  11 مدرج لحسن اليوسي 

H130027276 HAMDAOUI Icjrak علوم اإلعالم والتواصل  12 سي مدرج لحسن اليو 

N145045220 HAMMOUCH HOUDA  علوم اإلعالم والتواصل  13 مدرج لحسن اليوسي 

M133390129 Hamouich  Ikram  علوم اإلعالم والتواصل  14 مدرج لحسن اليوسي 
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N120031163 Hanaf Khalid  علوم اإلعالم والتواصل  15 مدرج لحسن اليوسي 

M130043152 HANNOUR AICHA   علوم اإلعالم والتواصل  16 مدرج لحسن اليوسي 

M137254297 HANYN FATIMA ZAHRAE  علوم اإلعالم والتواصل  17 مدرج لحسن اليوسي 

M139417683 Harchi Abdessamad  اإلعالم والتواصل علوم  18 مدرج لحسن اليوسي 

N133031255 Hassib Douae  اصل علوم اإلعالم والتو  19 مدرج لحسن اليوسي 

F131089331 HASSOUNI KHADIJA  علوم اإلعالم والتواصل  20 مدرج لحسن اليوسي 

M138460644 Hatem Anwar  علوم اإلعالم والتواصل  21 مدرج لحسن اليوسي 

S140042959 Hayani Soujaa  Oumayma  علوم اإلعالم والتواصل  22 مدرج لحسن اليوسي 

N137271171 hdidou aya علوم اإلعالم والتواصل  23 ي مدرج لحسن اليوس 

M130120269 HEJJA QAMAR  علوم اإلعالم والتواصل  24 مدرج لحسن اليوسي 

N139143136 HIZA LAMYAE  اإلعالم والتواصل علوم  25 مدرج لحسن اليوسي 

N137015743 hmamouch sanae  علوم اإلعالم والتواصل  26 مدرج لحسن اليوسي 

Z227600147 Hmamouchi Mohamed  علوم اإلعالم والتواصل  27 مدرج لحسن اليوسي 

E135014542 HMOUDAT OUMAIMA  علوم اإلعالم والتواصل  28 مدرج لحسن اليوسي 

N137320403 Hourri Youssef   علوم اإلعالم والتواصل  29 مدرج لحسن اليوسي 

A194074940 Houssami Mariam  علوم اإلعالم والتواصل  30 مدرج لحسن اليوسي 

M139151729 HSSIKOU AMINA  علوم اإلعالم والتواصل  31 مدرج لحسن اليوسي 

D123444 Hzhz Hahq  اإلعالم والتواصل علوم  32 مدرج لحسن اليوسي 

D136355234 Ichibi Khadija  علوم اإلعالم والتواصل  33 مدرج لحسن اليوسي 

N135112230 Ichou Samira  لتواصل علوم اإلعالم وا 34 مدرج لحسن اليوسي 

D130050474 ID EL HOUSSAIN OUSSAMA  علوم اإلعالم والتواصل  35 مدرج لحسن اليوسي 

N137166023 IDRISSI AIDI MADIHA  علوم اإلعالم والتواصل  36 مدرج لحسن اليوسي 

N134150335 idrissi ibrahimi HAYTHAM  علوم اإلعالم والتواصل  37 مدرج لحسن اليوسي 

F133407059 IGUERHZIFEN SALMA  علوم اإلعالم والتواصل  38 مدرج لحسن اليوسي 

S131241417 INGUAOUN HOUDA  علوم اإلعالم والتواصل  39 لحسن اليوسي مدرج 

M120038375 Isnam Yahya  علوم اإلعالم والتواصل  40 مدرج لحسن اليوسي 

N139248328 ISSAOUY WISSAL  علوم اإلعالم والتواصل  41 مدرج لحسن اليوسي 

N130115258 Itoubane  Wafa  علوم اإلعالم والتواصل  42 مدرج لحسن اليوسي 

M130021560 jaaouan soukayna  علوم اإلعالم والتواصل  43 مدرج لحسن اليوسي 

N133261369 Jaber Mohammed  علوم اإلعالم والتواصل  44 مدرج لحسن اليوسي 

N134050849 JAGHOUTA SIHAM  علوم اإلعالم والتواصل  45 مدرج لحسن اليوسي 

F140050219 Jalal Salma  علوم اإلعالم والتواصل  46 لحسن اليوسي مدرج 

M130448495 jamal siham  علوم اإلعالم والتواصل  47 مدرج لحسن اليوسي 

S130020817 JANFI FATIHA  علوم اإلعالم والتواصل  48 مدرج لحسن اليوسي 

N130097522 Jeddad Housna علوم اإلعالم والتواصل  49 ن اليوسي مدرج لحس 

M135202060 Jeddi Mariam  علوم اإلعالم والتواصل  50 مدرج لحسن اليوسي 

H134411635 jeffal abir  علوم اإلعالم والتواصل  51 مدرج لحسن اليوسي 

K100094924 jerrada youssef  علوم اإلعالم والتواصل  52 مدرج لحسن اليوسي 

Z223201930 jettioui khadija  علوم اإلعالم والتواصل  53 لحسن اليوسي مدرج 

M133154829 JHABLI IMANE  علوم اإلعالم والتواصل  54 مدرج لحسن اليوسي 
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D133355094 Jiaa Latifa  علوم اإلعالم والتواصل  55 مدرج لحسن اليوسي 

D138514481 Johri Mariya  علوم اإلعالم والتواصل  56 مدرج لحسن اليوسي 

Z204400255 Jouamaa  Soufiane   علوم اإلعالم والتواصل  57 مدرج لحسن اليوسي 

N142052291 Kabbou Awatif  علوم اإلعالم والتواصل  58 مدرج لحسن اليوسي 

H139127705 KABBOUCH KHAOULA  علوم اإلعالم والتواصل  59 مدرج لحسن اليوسي 

K130023157 KAJOUAT  Mohamed   علوم اإلعالم والتواصل  60 لحسن اليوسي مدرج 

F136203683 Kallali Saad  علوم اإلعالم والتواصل  61 مدرج لحسن اليوسي 

N134278669 Kannouch Achraf  علوم اإلعالم والتواصل  62 مدرج لحسن اليوسي 

K139481398 KARIMI ABDERRAHMANE  اإلعالم والتواصل علوم  63 مدرج لحسن اليوسي 

N135384599 Karqouri  Adrae  علوم اإلعالم والتواصل  64 مدرج لحسن اليوسي 

M138241831 KARROUCHI IMANE  علوم اإلعالم والتواصل  65 مدرج لحسن اليوسي 

Z211300959 KARROUM MOHCINE  علوم اإلعالم والتواصل  66 مدرج لحسن اليوسي 

M143068876 kessou Souad  علوم اإلعالم والتواصل  67 مدرج لحسن اليوسي 

D135598680 khaifallah salma  علوم اإلعالم والتواصل  68 مدرج لحسن اليوسي 

J148015377 Khairi Fatima zahra   علوم اإلعالم والتواصل  69 مدرج لحسن اليوسي 

s137030704 khalass khadija  اإلعالم والتواصل علوم  70 مدرج لحسن اليوسي 

F134389497 Khaldi Amine  علوم اإلعالم والتواصل  71 سي مدرج لحسن اليو 

K146035160 Khaldoun Mohcine  علوم اإلعالم والتواصل  72 مدرج لحسن اليوسي 

L138179525 Khaldouni  Oualid  علوم اإلعالم والتواصل  73 مدرج لحسن اليوسي 

F135232873 KHAMRICHE ILYAS  علوم اإلعالم والتواصل  74 مدرج لحسن اليوسي 

S130263993 KHARKOUK NAJOUA  علوم اإلعالم والتواصل  75 مدرج لحسن اليوسي 

H133155537 Kharrab Abdessamad  علوم اإلعالم والتواصل  76 مدرج لحسن اليوسي 

K135100000 Kharram Fatimaezzahra  علوم اإلعالم والتواصل  77 لحسن اليوسي مدرج 

D137475012 khoukhtou khalil  م اإلعالم والتواصل علو 78 مدرج لحسن اليوسي 

D133179493 Khouloud Mouna  علوم اإلعالم والتواصل  79 مدرج لحسن اليوسي 

F139190059 KHRIBACH Marouane  اإلعالم والتواصل علوم  80 مدرج لحسن اليوسي 

S141019118 khribech fatima zahra  علوم اإلعالم والتواصل  81 مدرج لحسن اليوسي 

P168471635 kli oumayma  علوم اإلعالم والتواصل  82 مدرج لحسن اليوسي 

N136234953 Kohlane Zineb  علوم اإلعالم والتواصل  83 مدرج لحسن اليوسي 

K130267926 KOUAY ABDELKABIR   علوم اإلعالم والتواصل  84 مدرج لحسن اليوسي 

B135051955 Koubaiti  Laila  علوم اإلعالم والتواصل  85 مدرج لحسن اليوسي 

S135314490 Kribel  Amjad  علوم اإلعالم والتواصل  86 مدرج لحسن اليوسي 

P133099026 Krifla  Zahra   اإلعالم والتواصل علوم  87 مدرج لحسن اليوسي 

N130077933 Krim Abdelilah  علوم اإلعالم والتواصل  88 مدرج لحسن اليوسي 

M120037404 laaguid hajar  اإلعالم والتواصل  علوم 89 مدرج لحسن اليوسي 

N136378575 Laaid Sofia  علوم اإلعالم والتواصل  90 مدرج لحسن اليوسي 

S132087542 LAAREJ NIZAR  علوم اإلعالم والتواصل  91 لحسن اليوسي مدرج 

H139099690 Laaroussi Halima  علوم اإلعالم والتواصل  92 مدرج لحسن اليوسي 

M137250000 Laassiri Salma علوم اإلعالم والتواصل  93 سن اليوسي مدرج لح 

N130029161 laaziz mohammed  اإلعالم والتواصل علوم  94 مدرج لحسن اليوسي 
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G134365020 LABCHIRI Fatima Zahra   علوم اإلعالم والتواصل  95 مدرج لحسن اليوسي 

S138110556 Labrahmi Zeinab  علوم اإلعالم والتواصل  96 مدرج لحسن اليوسي 

N140027012 lachhab hind  علوم اإلعالم والتواصل  97 مدرج لحسن اليوسي 

N131186942 Lachkar İkram  علوم اإلعالم والتواصل  98 مدرج لحسن اليوسي 

N135043893 LAFDILI Mohamed  علوم اإلعالم والتواصل  99 مدرج لحسن اليوسي 

e147193004 LAGZOULI WALID  عالم والتواصل علوم اإل 100 مدرج لحسن اليوسي 

J145037785 lahlali nor el houda   علوم اإلعالم والتواصل  101 لحسن اليوسي مدرج 

N1302963578 Lahouiouy Nouhaila   علوم اإلعالم والتواصل  102 مدرج لحسن اليوسي 

N130140594 LAHRACH HOUDA  علوم اإلعالم والتواصل  103 مدرج لحسن اليوسي 

N137209451 LAHSEN CHERIF  NOUR EL HOUDA  اإلعالم والتواصل علوم  104 مدرج لحسن اليوسي 

M130065767 Laissaoui Oumayma  علوم اإلعالم والتواصل  105 مدرج لحسن اليوسي 

M131377782 Lakhal Hamza  علوم اإلعالم والتواصل  106 مدرج لحسن اليوسي 

N135053362 lakhal mohammed  لوم اإلعالم والتواصل ع 107 مدرج لحسن اليوسي 

N135044785 Lamaichi  Fatima zahrae   علوم اإلعالم والتواصل  108 مدرج لحسن اليوسي 

N130377764 LAMÂLLAM MOHAMMED  علوم اإلعالم والتواصل  109 مدرج لحسن اليوسي 

J131207461 Lamghari  Wissal   علوم اإلعالم والتواصل  110 مدرج لحسن اليوسي 

F139398058 Laraichi  Mouna   علوم اإلعالم والتواصل  111 لحسن اليوسي مدرج 

N130117166 larhlida zakaria  علوم اإلعالم والتواصل  112 مدرج لحسن اليوسي 

E140133542 Laroussi  Ranya  علوم اإلعالم والتواصل  113 مدرج لحسن اليوسي 

G141001272 Lasbahani  Mohamed   اإلعالم والتواصل علوم  114 مدرج لحسن اليوسي 

S135138708 LASFAR WISSAM  علوم اإلعالم والتواصل  115 مدرج لحسن اليوسي 

E144144957 Lassal Zohair  علوم اإلعالم والتواصل  116 مدرج لحسن اليوسي 

G130313921 LATTAR ZAINEB  علوم اإلعالم والتواصل  117 مدرج لحسن اليوسي 

M130468344 Lazaar Youssef  علوم اإلعالم والتواصل  118 مدرج لحسن اليوسي 

n136234006 lazar fatimazahra  علوم اإلعالم والتواصل  119 مدرج لحسن اليوسي 

S134206024 LEBHAR DOUAE   علوم اإلعالم والتواصل  120 مدرج لحسن اليوسي 

N139225493 Lemmassi Kenza  ل اإلعالم والتواصعلوم  121 مدرج لحسن اليوسي 

N132181940 Lendar Zineb  علوم اإلعالم والتواصل  122 مدرج لحسن اليوسي 

D132388398 Lghouar  Houda   علوم اإلعالم والتواصل  123 مدرج لحسن اليوسي 

K134277451 Lgorji Maha  علوم اإلعالم والتواصل  124 مدرج لحسن اليوسي 

M133177297 Lhadati  Imane   علوم اإلعالم والتواصل  125 مدرج لحسن اليوسي 

D135552180 Lichir Kaouthar  علوم اإلعالم والتواصل  126 مدرج لحسن اليوسي 

L130180750 limouni yassir  علوم اإلعالم والتواصل  127 مدرج لحسن اليوسي 

M138405459 Lkihel  Fadwa  اإلعالم والتواصل علوم  128 مدرج لحسن اليوسي 

N145008695 Lmoumni  Nouhayla   علوم اإلعالم والتواصل  129 مدرج لحسن اليوسي 

N147025122 loubane imane  علوم اإلعالم والتواصل  130 مدرج لحسن اليوسي 

M120081755 Maadini  Kawtar   علوم اإلعالم والتواصل  131 مدرج لحسن اليوسي 

M146069122 Maarouf  Douae  تواصل علوم اإلعالم وال 132 مدرج لحسن اليوسي 

R133214851 MADA HAFSA  علوم اإلعالم والتواصل  133 مدرج لحسن اليوسي 

Z225600228 MAGHRAOUI Mohammed Larbi  علوم اإلعالم والتواصل  134 مدرج لحسن اليوسي 
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R130084249 Mahboub Zouhair  علوم اإلعالم والتواصل  135 لحسن اليوسي مدرج 

D135187516 Mahboub  Oumaima  علوم اإلعالم والتواصل  136 ج لحسن اليوسي مدر 

G132574465 MAHDAOUI Mohamed  علوم اإلعالم والتواصل  137 مدرج لحسن اليوسي 

G136265626 Mahfodi Basma  اإلعالم والتواصل علوم  138 مدرج لحسن اليوسي 

K140036191 MAHI ALI  علوم اإلعالم والتواصل  139 مدرج لحسن اليوسي 

M137107278 Mahrir Loubna  علوم اإلعالم والتواصل  140 مدرج لحسن اليوسي 

R130112713 MAHROUG  YOUNESS   علوم اإلعالم والتواصل  141 مدرج لحسن اليوسي 

G137324486 Maht Said  علوم اإلعالم والتواصل  142 لحسن اليوسي مدرج 

M137240099 majdoubi abdouelali  عالم والتواصل علوم اإل 143 مدرج لحسن اليوسي 

S131087844 MAJDOUBI YASYN  علوم اإلعالم والتواصل  144 مدرج لحسن اليوسي 

N139056354 MAKHFOUD GHIZLANE  اإلعالم والتواصل علوم  145 مدرج لحسن اليوسي 

N120048761 Malali  Fatima-zahrae   علوم اإلعالم والتواصل  146 مدرج لحسن اليوسي 

N135342865 MALIK LAILA  علوم اإلعالم والتواصل  147 مدرج لحسن اليوسي 

Z221300047 Mallou Abdelkader  علوم اإلعالم والتواصل  148 مدرج لحسن اليوسي 

S131177599 MANSOURI KAOUTAR  علوم اإلعالم والتواصل  149 مدرج لحسن اليوسي 

S136025427 Marrou Radia  اصل علوم اإلعالم والتو  150 مدرج لحسن اليوسي 

d110040099 masrouri latifa  علوم اإلعالم والتواصل  151 مدرج لحسن اليوسي 

G139561977 M'barki Khaoula  اإلعالم والتواصل علوم  152 مدرج لحسن اليوسي 

N130351069 Mechrafi Lamaie   علوم اإلعالم والتواصل  153 مدرج لحسن اليوسي 

N133294836 Mehhat Manal علوم اإلعالم والتواصل  154 وسي مدرج لحسن الي 

H138269350 Mekadmi aya  علوم اإلعالم والتواصل  155 مدرج لحسن اليوسي 

j131394547 merizak  aya   علوم اإلعالم والتواصل  156 مدرج لحسن اليوسي 

N131093689 Mesli Walid  علوم اإلعالم والتواصل  157 مدرج لحسن اليوسي 

N131296333 Mesrouj Ghizlane  علوم اإلعالم والتواصل  158 مدرج لحسن اليوسي 

J148036871 Mha Soumia  اإلعالم والتواصل علوم  159 مدرج لحسن اليوسي 

L120001135 mimouni mourad  علوم اإلعالم والتواصل  160 مدرج لحسن اليوسي 

F100069044 MOKHLIS SABAH  علوم اإلعالم والتواصل  161 مدرج لحسن اليوسي 

J148007599 mokkadem  علوم اإلعالم والتواصل  162 مدرج لحسن اليوسي  يوسف 

D135122218 MORCHID  SAIDA   علوم اإلعالم والتواصل  163 مدرج لحسن اليوسي 

J110066571 Mouhen Manal  علوم اإلعالم والتواصل  164 مدرج لحسن اليوسي 

N134335015 Mouhib Hayani Rida  علوم اإلعالم والتواصل  165 مدرج لحسن اليوسي 

S139402795 MOUHSSINE OMAYMA  اإلعالم والتواصل علوم  166 مدرج لحسن اليوسي 

B149004782 mouhyieddine chaimae  علوم اإلعالم والتواصل  167 مدرج لحسن اليوسي 

N120061728 MOUJAHID Nissrine  علوم اإلعالم والتواصل  168 مدرج لحسن اليوسي 

S137246252 MOUJAHID bOUTAINA  علوم اإلعالم والتواصل  169 مدرج لحسن اليوسي 

J140028146 Moujib Fatimazahra  علوم اإلعالم والتواصل  170 مدرج لحسن اليوسي 

N131028630 moulichi ilhame  علوم اإلعالم والتواصل  171 مدرج لحسن اليوسي 

N175375755 Moumeni  Ilhame  علوم اإلعالم والتواصل  172 مدرج لحسن اليوسي 

N131117679 moumny mustapha  علوم اإلعالم والتواصل  173 لحسن اليوسي مدرج 

N133054733 moumny Adbelaali  علوم اإلعالم والتواصل  174 مدرج لحسن اليوسي 
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Z223202192 Mounaim  Hamza   علوم اإلعالم والتواصل  175 مدرج لحسن اليوسي 

N132310039 Mountacer Hamza  اإلعالم والتواصل علوم  176 مدرج لحسن اليوسي 

L148032925 MOURAD Adam  علوم اإلعالم والتواصل  177 مدرج لحسن اليوسي 

M134439314 MOUSSAOUI YASSINE  علوم اإلعالم والتواصل  178 مدرج لحسن اليوسي 

N142070150 moutia salma  صل علوم اإلعالم والتوا 179 مدرج لحسن اليوسي 

J149060555 Mqarta Halima  علوم اإلعالم والتواصل  180 مدرج لحسن اليوسي 

N138351834 Msyah Akram  علوم اإلعالم والتواصل  181 مدرج لحسن اليوسي 

M131311125 Naanaa Fatima zohra  علوم اإلعالم والتواصل  182 مدرج لحسن اليوسي 

N146070353 Nabih Khadija  اإلعالم والتواصل علوم  183 مدرج لحسن اليوسي 

N134067109 naciri sofyane  علوم اإلعالم والتواصل  184 مدرج لحسن اليوسي 

F138195925 nadir achraf  علوم اإلعالم والتواصل  185 مدرج لحسن اليوسي 

N135323811 NADIRI  NIHAL   علوم اإلعالم والتواصل  186 مدرج لحسن اليوسي 

G131106522 Naim Hiba   علوم اإلعالم والتواصل  187 لحسن اليوسي مدرج 

k130033885 Naim oumnia  علوم اإلعالم والتواصل  188 مدرج لحسن اليوسي 

G135109601 Naim  Salma   علوم اإلعالم والتواصل  189 مدرج لحسن اليوسي 

K130013011 Nairi Salma  علوم اإلعالم والتواصل  190 مدرج لحسن اليوسي 

N132326698 naji bilal  علوم اإلعالم والتواصل  191 مدرج لحسن اليوسي 

n131333021 naoui brahim  علوم اإلعالم والتواصل  192 مدرج لحسن اليوسي 

N137355011 nari salwa  علوم اإلعالم والتواصل  193 مدرج لحسن اليوسي 

N131145086 Nejjari Hafssa  واصل اإلعالم والتعلوم  194 مدرج لحسن اليوسي 

H133076565 NOUALI EL HOUSSINE   علوم اإلعالم والتواصل  195 مدرج لحسن اليوسي 

L131331422 Nouari  Mohamed   علوم اإلعالم والتواصل  196 مدرج لحسن اليوسي 

N134363677 Nthamout  Rajae  علوم اإلعالم والتواصل  197 مدرج لحسن اليوسي 

G132165899 OUABDOU AYOUB علوم اإلعالم والتواصل  198 سن اليوسي مدرج لح 

N134101204 Ouahbi  Mohammed   علوم اإلعالم والتواصل  199 مدرج لحسن اليوسي 

J139214939 Ouassou Zaidane  علوم اإلعالم والتواصل  200 مدرج لحسن اليوسي 

N138156500 Ouazzani chahdi Safae  علوم اإلعالم والتواصل  1 ابن الخطيب مدرج 

Z200900709 OUBARI AYOUB  علوم اإلعالم والتواصل  2 مدرج ابن الخطيب 

D137299177 Oudaali Khadija  علوم اإلعالم والتواصل  3 مدرج ابن الخطيب 

L136104903 Oudamjan Abderrahim   علوم اإلعالم والتواصل  4 مدرج ابن الخطيب 

M149001561 Oufekhsi  Oumaima   م اإلعالم والتواصل علو 5 مدرج ابن الخطيب 

D138221509 ouhami achraf  علوم اإلعالم والتواصل  6 مدرج ابن الخطيب 

H136178973 Ouhazza Yassine   علوم اإلعالم والتواصل  7 مدرج ابن الخطيب 

L149051058 Ouhimi Anas  اإلعالم والتواصل علوم  8 مدرج ابن الخطيب 

D136498106 ouhmidouch oumama علوم اإلعالم والتواصل  9 الخطيب  مدرج ابن 

s140027921@taalim.ma Ouhni Fatima Zahra   علوم اإلعالم والتواصل  10 مدرج ابن الخطيب 

F145033620 oukacha atika  علوم اإلعالم والتواصل  11 مدرج ابن الخطيب 

H142000035 Oukhchine Hafsa  علوم اإلعالم والتواصل  12 مدرج ابن الخطيب 

M130223091 oukhrid salwa  علوم اإلعالم والتواصل  13 مدرج ابن الخطيب 

H138047242 Oulad El Hadj ibtissam  علوم اإلعالم والتواصل  14 مدرج ابن الخطيب 
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N133296902 OULAHBIB Awatif  اإلعالم والتواصل علوم  15 مدرج ابن الخطيب 

M130099224 OULARIH SIHAM  اإلعالم والتواصل  علوم 16 مدرج ابن الخطيب 

N130099452 OULFIL JAMAL  علوم اإلعالم والتواصل  17 مدرج ابن الخطيب 

M138397411 OUMEDINE SALIMA  علوم اإلعالم والتواصل  18 مدرج ابن الخطيب 

N137029588 Oumouloud Soukaina  علوم اإلعالم والتواصل  19 مدرج ابن الخطيب 

Z220500801 Ourahou Rachid علوم اإلعالم والتواصل  20 ابن الخطيب  مدرج 

Z225600415 Oussaid Mina  علوم اإلعالم والتواصل  21 مدرج ابن الخطيب 

M136157969 Oussir Hicham  اإلعالم والتواصل علوم  22 مدرج ابن الخطيب 

Z227800787 ouzine omar  علوم اإلعالم والتواصل  23 مدرج ابن الخطيب 

F137336857 ouzzaa soufiane  علوم اإلعالم والتواصل  24 مدرج ابن الخطيب 

F131253408 Qaraouy Mariya  علوم اإلعالم والتواصل  25 مدرج ابن الخطيب 

C136062437 QARNIFOU WAFAE  علوم اإلعالم والتواصل  26 ابن الخطيب مدرج 

N131359153 Qassemi  Chaymae   علوم اإلعالم والتواصل  27 مدرج ابن الخطيب 

Z213202069 Qmichchou Mohammed   علوم اإلعالم والتواصل  28 مدرج ابن الخطيب 

M135150105 Rachidi  Nisrine   اإلعالم والتواصل علوم  29 مدرج ابن الخطيب 

N140002132 RACHMOUNE SOUHAYL  علوم اإلعالم والتواصل  30 مدرج ابن الخطيب 

N130302104 Radi Imane  علوم اإلعالم والتواصل  31 مدرج ابن الخطيب 

N138129090 Radi Oumayma   علوم اإلعالم والتواصل  32 مدرج ابن الخطيب 

S139171094 RAHMANI Asmae  علوم اإلعالم والتواصل  33 ابن الخطيب مدرج 

l135159864 RAHMOUNI FATIMA-EZZAHRA   علوم اإلعالم والتواصل  34 مدرج ابن الخطيب 

F136122961 Rai Yahya  علوم اإلعالم والتواصل  35 مدرج ابن الخطيب 

k135347216 raja Ahmed  علوم اإلعالم والتواصل  36 مدرج ابن الخطيب 

C132091062 RAJI ABDE LMOUTALEB   علوم اإلعالم والتواصل  37 مدرج ابن الخطيب 

E137063218 Raji Chaymae  علوم اإلعالم والتواصل  38 مدرج ابن الخطيب 

H132115009 Ramdani Ahmed  علوم اإلعالم والتواصل  39 مدرج ابن الخطيب 

P132186528 Ratibi Mohamed  علوم اإلعالم والتواصل  40 ابن الخطيب مدرج 

Z220501533 RAZZOUQ  Yassine   علوم اإلعالم والتواصل  41 مدرج ابن الخطيب 

N135081732 Regragui  Bouchra  والتواصل  علوم اإلعالم 42 مدرج ابن الخطيب 

R100031699 Rguig Assakali  Achraf  اإلعالم والتواصل علوم  43 مدرج ابن الخطيب 

M137384044 RHADDIOUI AMR  علوم اإلعالم والتواصل  44 مدرج ابن الخطيب 

N134257110 RHALMANE  SAAD   علوم اإلعالم والتواصل  45 مدرج ابن الخطيب 

J137138092 RHARABI IKRAM  علوم اإلعالم والتواصل  46 ن الخطيب مدرج اب 

H145001398 RHOUBI Aymane  علوم اإلعالم والتواصل  47 ابن الخطيب مدرج 

Z213000190 Rhoufran  Hamza   علوم اإلعالم والتواصل  48 مدرج ابن الخطيب 

N139037067 Rhziel Noura  علوم اإلعالم والتواصل  49 مدرج ابن الخطيب 

K141042745 RIANE MARWA  علوم اإلعالم والتواصل  50 مدرج ابن الخطيب 

HH107369 RIDARI BADREDDINE  علوم اإلعالم والتواصل  51 مدرج ابن الخطيب 

N144054759 rifai moukaddime imane  علوم اإلعالم والتواصل  52 مدرج ابن الخطيب 

S134097728 Roudi salwa  علوم اإلعالم والتواصل  53 مدرج ابن الخطيب 

N138296323 ROUINEB  Chaymae  اإلعالم والتواصل علوم  54 مدرج ابن الخطيب 
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N137302345 roumadi charafa  علوم اإلعالم والتواصل  55 مدرج ابن الخطيب 

Z223202597 Sadki Rajaa  علوم اإلعالم والتواصل  56 مدرج ابن الخطيب 

D137071080 SADRI AMINE  الم والتواصل علوم اإلع 57 مدرج ابن الخطيب 

R136337133 Safir Reda  علوم اإلعالم والتواصل  58 ابن الخطيب مدرج 

N132188696 SAGUER OTHMANE  علوم اإلعالم والتواصل  59 مدرج ابن الخطيب 

J100020328 Saih Achraf  علوم اإلعالم والتواصل  60 مدرج ابن الخطيب 

M134333173 SAKKOURI  MOUNIR   علوم اإلعالم والتواصل  61 مدرج ابن الخطيب 

N132129206 Sakout Yasmine  علوم اإلعالم والتواصل  62 مدرج ابن الخطيب 

g136249940 salahi abdellah  علوم اإلعالم والتواصل  63 مدرج ابن الخطيب 

N136132059 salhi fatima zahra  علوم اإلعالم والتواصل  64 مدرج ابن الخطيب 

D134147939 salimi soukaina  علوم اإلعالم والتواصل  65 ابن الخطيب مدرج 

M135272382 SALMA HASSAN  علوم اإلعالم والتواصل  66 مدرج ابن الخطيب 

R131670084 Samir wissal  علوم اإلعالم والتواصل  67 مدرج ابن الخطيب 

N142049507 Sanhaji Taha  علوم اإلعالم والتواصل  68 مدرج ابن الخطيب 

R137217479 SAOUD EL MEHDI   علوم اإلعالم والتواصل  69 مدرج ابن الخطيب 

J141028735 saq hamza  علوم اإلعالم والتواصل  70 مدرج ابن الخطيب 

N131094759 Sbai El mahdi  علوم اإلعالم والتواصل  71 مدرج ابن الخطيب 

M131485648 seghiri nissrine  ل اإلعالم والتواصعلوم  72 مدرج ابن الخطيب 

J130265712 Sehlaoui  Anass  علوم اإلعالم والتواصل  73 مدرج ابن الخطيب 

N139074496 SENIHJI HAJAR  علوم اإلعالم والتواصل  74 مدرج ابن الخطيب 

N135336971 SERGHINI FARME WIAM  علوم اإلعالم والتواصل  75 مدرج ابن الخطيب 

R130193968 Serhani Hanane  علوم اإلعالم والتواصل  76 مدرج ابن الخطيب 

N140064826 sfa mariem  علوم اإلعالم والتواصل  77 مدرج ابن الخطيب 

N130043042 Sguiri  Nouhayla   علوم اإلعالم والتواصل  78 مدرج ابن الخطيب 

N139046653 shimi oussama  اإلعالم والتواصل علوم  79 مدرج ابن الخطيب 

B138050192 Sid Lyazid  Hamada   علوم اإلعالم والتواصل  80 مدرج ابن الخطيب 

F136156994 Sidqi Nouhayla  علوم اإلعالم والتواصل  81 مدرج ابن الخطيب 

N139334758 Sindabad Marwa  علوم اإلعالم والتواصل  82 مدرج ابن الخطيب 

S137082348 SLIMANI RACHIDA  علوم اإلعالم والتواصل  83 مدرج ابن الخطيب 

N131126152 SLIMANI TLEMCANI YOUNES   علوم اإلعالم والتواصل  84 مدرج ابن الخطيب 

M144047893 SMAHI MOUAD  علوم اإلعالم والتواصل  85 مدرج ابن الخطيب 

M130243123 SMAILI OMAR  اإلعالم والتواصل علوم  86 مدرج ابن الخطيب 

D135350060 SOSSIOU EL ALAOUI ACHRAF  لوم اإلعالم والتواصل ع 87 مدرج ابن الخطيب 

S130175030 souiti hajar  علوم اإلعالم والتواصل  88 مدرج ابن الخطيب 

S130175273 Souiti Manar  علوم اإلعالم والتواصل  89 مدرج ابن الخطيب 

N136081012 SOULIMANI FATIMA ZAHRA  علوم اإلعالم والتواصل  90 مدرج ابن الخطيب 

C130012967 Soussi Oumaima  علوم اإلعالم والتواصل  91 مدرج ابن الخطيب 

N136015347 STOURAN NEZHA  علوم اإلعالم والتواصل  92 مدرج ابن الخطيب 

N133054079 TAAOUYTE MARIAM  اإلعالم والتواصل علوم  93 مدرج ابن الخطيب 

Z203200923 TABIB AHMED  علوم اإلعالم والتواصل  94 مدرج ابن الخطيب 
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Z193200066 Tahboul Fatima zahra   علوم اإلعالم والتواصل  95 مدرج ابن الخطيب 

N138011376 TAHIR Mohammed Taha  علوم اإلعالم والتواصل  96 مدرج ابن الخطيب 

L134343041 TAHIRI BADR  علوم اإلعالم والتواصل  97 مدرج ابن الخطيب 

f131175440 tai Meryem   التواصل علوم اإلعالم و 98 مدرج ابن الخطيب 

H137309450 Taibi Mohamed  علوم اإلعالم والتواصل  99 مدرج ابن الخطيب 

M130308852 Taibi Touwayba  اإلعالم والتواصل علوم  100 مدرج ابن الخطيب 

M139311942 Taibi Ayoub  علوم اإلعالم والتواصل  101 مدرج ابن الخطيب 

H148045437 Talbi ilhame   علوم اإلعالم والتواصل  102 مدرج ابن الخطيب 

F134094413 TAMOUD FATIMA EZZAHRA  علوم اإلعالم والتواصل  103 مدرج ابن الخطيب 

N146051502 Taouil Issam  علوم اإلعالم والتواصل  104 مدرج ابن الخطيب 

N120081054 Taouil  Ghizlane   علوم اإلعالم والتواصل  105 مدرج ابن الخطيب 

N137335258 Tarhou  Saida   علوم اإلعالم والتواصل  106 مدرج ابن الخطيب 

E134176616 Tarik Khalil  اإلعالم والتواصل علوم  107 مدرج ابن الخطيب 

N135018273 TASTAOUTE ABDENNOUR  علوم اإلعالم والتواصل  108 مدرج ابن الخطيب 

S132367166 TCHICHE KAOUTAR  واصل علوم اإلعالم والت 109 مدرج ابن الخطيب 

N133297238 Tifratine  Ghizlane   علوم اإلعالم والتواصل  110 مدرج ابن الخطيب 

G132654836 Tiheroui Nada  علوم اإلعالم والتواصل  111 مدرج ابن الخطيب 

Z223201650 TIJANI  Houda   علوم اإلعالم والتواصل  112 مدرج ابن الخطيب 

N130103276 Tlemcani Assia علوم اإلعالم والتواصل  113 طيب مدرج ابن الخ 

Z225600266 Toudi Mourad  علوم اإلعالم والتواصل  114 مدرج ابن الخطيب 

N146035059 Touffahi anas  علوم اإلعالم والتواصل  115 مدرج ابن الخطيب 

P149107988 TOUIL AYA  علوم اإلعالم والتواصل  116 مدرج ابن الخطيب 

N136361460 Tounti Omar علوم اإلعالم والتواصل  117 ج ابن الخطيب مدر 

Z205600143 Tourdi Lamyae  علوم اإلعالم والتواصل  118 ابن الخطيب مدرج 

N142058156 TOUZANI AFAF MAHA  علوم اإلعالم والتواصل  119 مدرج ابن الخطيب 

N144006361 Trajja Abderrazzak  علوم اإلعالم والتواصل  120 مدرج ابن الخطيب 

N133303565 Trari  Imane  علوم اإلعالم والتواصل  121 مدرج ابن الخطيب 

z226200346 tricha meryem  علوم اإلعالم والتواصل  122 مدرج ابن الخطيب 

F137334347 WADIH Mohamed  علوم اإلعالم والتواصل  123 مدرج ابن الخطيب 

N139019414 Wissal Wissal  م والتواصل علوم اإلعال 124 مدرج ابن الخطيب 

M135258412 Yousr Hamza  اإلعالم والتواصل علوم  125 مدرج ابن الخطيب 

J110012728 ZAGHDOUD MOHAMED  علوم اإلعالم والتواصل  126 مدرج ابن الخطيب 

R130159913 Zahir Jannate  علوم اإلعالم والتواصل  127 مدرج ابن الخطيب 

S139131240 zahir salma  علوم اإلعالم والتواصل  128 مدرج ابن الخطيب 

N139200109 Zahri Hanae  علوم اإلعالم والتواصل  129 ابن الخطيب مدرج 

F130025743 Zakarya  Chorouk  علوم اإلعالم والتواصل  130 مدرج ابن الخطيب 

N135088069 ZAMZAMI SALMA  علوم اإلعالم والتواصل  131 مدرج ابن الخطيب 

M134516071 Zana Mohamed  اإلعالم والتواصل علوم  132 مدرج ابن الخطيب 

M130080948 Zarwal  Nada  علوم اإلعالم والتواصل  133 مدرج ابن الخطيب 

F138105864 zaz oumaima  علوم اإلعالم والتواصل  134 مدرج ابن الخطيب 
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N135029283 ZENTAR Jalila   علوم اإلعالم والتواصل  135 مدرج ابن الخطيب 

M130017190 ZERBOUI AYA  علوم اإلعالم والتواصل  136 ابن الخطيب مدرج 

N137126575 Zerguite Salma  علوم اإلعالم والتواصل  137 مدرج ابن الخطيب 

M120060951 zghari  yassine   علوم اإلعالم والتواصل  138 مدرج ابن الخطيب 

N130020829 zghary meriame  لتواصل اإلعالم واعلوم  139 مدرج ابن الخطيب 

S131171076 ZHIRI Nouhayla  علوم اإلعالم والتواصل  140 مدرج ابن الخطيب 

N130252627 Ziade Chaymae  علوم اإلعالم والتواصل  141 مدرج ابن الخطيب 

H136236128 ZIKOU BAKR  علوم اإلعالم والتواصل  142 مدرج ابن الخطيب 

N132051117 ziyane  fatima zahra  علوم اإلعالم والتواصل  143 يب مدرج ابن الخط 

P137126006 ZOUHIR ISRAE  علوم اإلعالم والتواصل  144 مدرج ابن الخطيب 

B131031117 zouin Touraya  علوم اإلعالم والتواصل  145 مدرج ابن الخطيب 

S135091939 Zriouli Ikram   اإلعالم والتواصل علوم  146 مدرج ابن الخطيب 

N140003032 ZYANI MOHAMMED  علوم اإلعالم والتواصل  147 مدرج ابن الخطيب 

 


