
المملكة المغربیة  

 جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا
 كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة - فاس

------------------------------------------------------------------ 
2015 نونبر 19فاس، في   

 ماستر: الدستور والحكامة المالیة

 الئحة بأسماء الطالبات والطلبة الناجحین بصفة نھائیة في مباراة ولوج 

"الدستور والحكامة المالیة ماستر"   
 مرتبة بحسب اإلستحقاق

 

ینھي عمید كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بفاس إلى علم المترشحین للتسجیل 
 " أنھ استنادا على محضر الفریق الدستور والحكامة المالیة في مسلك الماستر "

تم حصر الالئحة النھائیة للطلبة المقبولین للتسجیل برسم السنة  البیداغوجي للمسلك المذكور،
  كاآلتي: 2015/2016الجامعیة 

 الطلبة النظامیون
 الرقم الترتیبي اإلسم الكامل

 07 توفیق رشیدي

 29 عبد الحنین العزیزي

 137 أنوار الوطاسي

 275 خولة عروش

 125 محمد المرس

 384 محمد باكا

 28 لحسن الیوسي

 92 محمد العلمي

 192 كمال الشھبي

 116 اسماعیل عبد المجید الحرفي

 302 عائشة السكاكي

 168 الحلیمي عبید 

 46 محمد بوجناب

 186 أمان اهللا لحسین 

 170 الحال صبرا

 147 خربوش فوزیة

 267 محمد جوفي

 69 علي لكحل

 355 زھرة اإلدریسي
 

 

 141 الصباوي سمیر

 200 زھیر سمنانة

 319 ھشام العسري

 122 محمد الشادلي 

 133 عبد اإلاله بویعقوب

 112 سھام أوشن

 100 أمان حبیبي

 279 یونس بن احدش

 320 عبد الفتاح لبیة

 75 المفضلي بلقاسم

 78 سامیة رماش

 26 فاطمة الزھراء أخانة

 27 توفیق زوالتي

 104 نور الدین الصوفي

 189 إكرام القصیري

 236 نجاة علول

 224 فاطمة الزھراء التاه

 45 عبد العالي المصو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطلبة الموظفون
 الرقم الترتیبي اإلسم الكامل

 343 إدریس الغماري

 191 عبد السالم یونوس

 67 كمال الشقوندة

 113 رشیدة الشواي

 283 نور الدین خالد

 09 عبد الغني اإلدریسي

 114 إلھام البراق

 403 خنوس عذراء

 
 الئـــحة اإلنتظـــــــار

 
                  الطلبـــــة

 الرقم الترتیبي اإلسم الكامل

 152 الرحماني جمیلة

 77 بدر بیة

 98 فیصل العابید

 102 یسرى المرابط

 117 عادل كركاب

 144 القندوسي مراد

 172 الحطري سارة

 127 فاطمة أغریوط

 183 أحمد الحمیمي

 
 

 

 

 

                    الموظفون
 الرقم الترتیبي اإلسم الكامل

 337 محمد بوشمال

 260 عواطف عریش

 268 عادل بوسلیم

 369 رامي المھدي

 372 عزیز الكرسنة

 385 علي بولعالم

 24 أنس المعدني

 



 

 

 

 

 

 


