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-2015:السنة الجامعية

2016 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ـ فاس

 

 إعـــــالن

منازعات األعمالماستر – نتائج  االختبار الكتابي   

 

في  ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس إلى علم  المترشحين للتسجيل

للمسلك المذكور،  أنه استنادا على محضر الفريق البيداغوجيمنازعات األعمال  مسلك  ماستر 

: للمقابلة الشفهية المرشحون اآلتية أسماؤهم  يستدعى  

 الملف رقم اسم المرشحرقم الترتيب 

 56 صفية العلوي المحمدي  .1

 169 فريد اليزيدي  .2

 48 عبد الرحيم برجال  .3

 90 نوال المساتي  .4

 23 الصديق الزوين  .5

 160 فاطمة الزهراء البيعلي  .6

 78 زهير عمراوي  .7

 22 هشام عصمان  .8

 57 حميد العمري  .9

 273 محمد العمراتي  .10

 98 إبراهيم ليسير  .11

 19 الحسين العسري  .12

 117 عبد اللطيف العموري  .13

 24 ياسين الشارف  .14

 46 صفية والد احميدان  .15

 103 محمد مفتاح  .16

 59 عبد الرحيم محوجب  .17

 274 عثمان العكشيوي  .18

 229 أحمد الصنيهج  .19

 69 محمد اسليماني  .20

 79 رضوان الزخوني  .21

 70 زكرياء عاطفي  .22

 170 وديع مرزوق  .23

 65 رحمة غرس  .24
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 الملف رقم اسم المرشحرقم الترتيب 

 71 الطاهر أشتوك  .25

 25 عبد هللا كابو   .26

 87 عبد الناصر الشبابي  .27

 159 عبد الرحمان بخنيف  .28

 60 أحمد جودار  .29

 15 أحمد عزيزي  .30

 309 عبد الرحيم حداد  .31

 130 غزالن فحصي  .32

 264 عياد رضا  .33

 05 الريفي المهدي  .34

 171 محمد شنتوفي  .35

 185 مريم العبادي  .36

 21 شرغو حميد  .37

 88 عبد االاله اديب  .38

 72 محمد زريوح  .39

 278 عبد العزيز الحداد  .40

 89 محمد صديقي   .41

 322 عادل كركاب  .42

 132 محمد هرتوتي  .43

 26 عثمان كندري  .44

 47 بوصبع سكينة  .45

 66 عبد الحفيظ العطار  .46

 82 عزالدين العمراني  .47

 153 علي العامري  .48

 123 عبير عمير  .49

 161 ليلى خلوي  .50

 58 هشام غالي   .51

 33 إيمان الصغير  .52

 173 عزيز المغالزي  .53

 154 حميد الموسوي  .54

 102 محمد جوهر  .55

 211 محمد السماني  .56

 248 عثمان العواني  .57

 29 محمد الفقاني  .58

 315 طارق مزيان  .59

 96 ادريس أسباعي  .60

 80 نور الدين يجوي   .61

 81 سناء إريسي سغروشني  .62

 09 جمال زوباح  .63

 272 عياد أكاروم  .64
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:هام   

  يومي الجمعة و السبت  بالترتيب كما هو وارد في هذه القائمة الشفهيةتجري المقابلة

 14.الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالقاعة  ، ابتداًء من 2015   أكتوبر24 - 23

  يجتازون المقابلة يوم الجمعة، والباقون 40 في الترتيب على القائمة إلى 1الطلبة من 

 .يوم السبت

 الملف رقم اسم المرشحرقم الترتيب 

 138 هشام أبرشان  .65

 242 أرقاس عزيز  .66

 251 محمد رزقي  .67

 10 ياسين مزيان  .68

 238 هشام الراحل  .69

 51 توفيق العسري  .70

 17 عماد البوزكراوي  .71

 203 عبد الوهاب أدراكي  .72

 11 أنس أواللة  .73

 262 محمد زنوحي  .74

 262 عبد هللا مومو  .75

 190 عمر القطبي  .76

 260 محمد الحمومي  .77

 253 محمد المحافظ  .78


