
 

 
 

   

 النـــــــإع
 

 النتائج النهائية الخاصة بمسلك الماستر 

  " العدالة الجنائية والعلوم الجنائية "
 

ترشحين للتسجيل واالجتماعية بفاس إلى علم المينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية  

" أنه استنادا على محضر الفريق البيداغوجي العدالة الجنائية والعلوم الجنائية" في مسلك الماستر

تم حصر الالئحة النهائية للطلبة المقبولين للتسجيل برسم السنة الجامعية  للمسلك المذكور،

 كاآلتي:  2015/2016
  

 و النسباالسم  رقم الملف

 

 االسم و النسب رقم الملف

 الحسنية الركراكي  -1 1

 

 بدر أحري -92 92

 خالد كناوي  -2 2

 

 نجيم المنصوري -97 97

 إسماعيل بوكيلي مخوخي  -10 10

 

 الحسين لشكر -99 99

 حمزة بوالزيت  -11 11

 

 فاطمة احساين -114 114

 غيثة علمي مروني  -12 12

 

 العلوانينبيل  -115 115

 الفقاني محمد  -15 15

 

 فاطمة الزهراء الشعيبي -118 118

 رجاء فتواكي  -16 16

 

 حاتم أنوار -122 122

 عبد النور السرغيني -30 30

 

 نبيل التباري -124 124

 نور الدين الحراق -33 33

 

 عبد المجيد العميري -125 125

 محمد الميلودي -40 40

 

 سلوانيعبد العزيز  -132 132

 ندى سعيدي -41 41

 

 حمزة صفر -134 134

 سمية بنكرين  -43 43

 

 يوسف لقرع -135 135

 عمر بودادة -45 45

 

 نجيب العزوزي -145 145

 عبد السالم األعرج -51 51

 

 عبد العزيز الحداد  -148 148

 عبد اإلله بزوط -58 58

 

 نبيلة حجوط -153 153

 محمد أوخليفا -61 61

 

 أيوب والغازي -160 160

 محمد بويي -63 63

 

 محمد المتوكل -163 163

 مريم األنصاري -71 71

 

 مصطفى أتاجر -172 172

 أسامة النجاري -79 79

 

 رشيد موراكي -175 175

 عبد المجيد احميداني -83 83

 

 محمد بكور -179 179

 منصف اليزري -85 85

 

 عبد العالي بوطيب -184 184

 كريم حيحي -86 86

 

 محمد أمين المهذب -187 187

 خدوج العمراني -90 90

 

 محمد الشاهد  -189 189

 نصر الدين اهنيدة  -91 91

 

 طريق الدوخ -195 195

 

 المملكة المغربية

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

فاس –كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية   



 

 : الئحة اإلنتظار حسب االستحقاق
 

 االسم و النسب رقم الملف الترتيب

 محمد أزغاي  116  .1

 كمال ايت أبيا  38  .2

 أحمد عسلي   144  .3

 حكيمجعفر   149  .4

 محمد اوحدو  154  .5

 

 

 .2015نونبر  09و  03تتم عملية التسجيل اإلداري خالل الفترة الممتدة بين س  :ملحوظة

  
  

 

 


