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 إعـــــالن
  "الدستور والحكامة المالية"ماستر لاالختبار الكتابي  نتائج  يخص

 

أنھ " الدستور والحكامة المالیة  "ماسترمسلك  إلى علم المترشحین للتسجیل في إدارة الكلیة تنھي
 ،الشفوي االختبار بعدما تم نشر الئحتي الطلبة الناجحین في االختبار الكتابي والمدعویین الجتیاز

ن إ ثلوحظ أن الالئحتین المنشورتین غیر كاملتین، على إثر خطأ تقني في النظام المعلوماتي، حی
  .فال نشرھاغكاملة تم إ حةالئ

مدعوا الجتیاز االختبار الشفوي حسب  ًاإسم 195وعلیھ، نعید نشر اللوائح كاملة والتي تضم 
 :التالیةالجدولة 

 

 االثنين 9 نونبر 2015
 

 االسم والنسب رقم الملف االسم والنسب رقم الملف
 أمان حبیبي 100 محمد أمالل  5
 العزرحمة  101 جمال بوزالفة 6
 یسرى المرابط 102 توفیق رشیدي 7
 نورالدین الصوفي  104 عبد الغني اإلدریسي 9

 عبدالسالم تویتو 105 سعید الشادلي 10
 لبنى كزول  108 لمیاء بینة 12
 أیجیل محمد 110 نبیل عبیاي 13
 سھام وشن 112 محمد البدوي  14
 رشیدة الشواي 113 إدریس الیحیاوي  16
 إلھام البراق 114 محسن أبولحیة 17
 إسماعیل عبد المجید الحرفي  116 رشید كركاب  20
 عادل كركاب 117 ھشام بوكلفان 21
 محمد بوعبید 120 أنس المعدني 24
 محمد الشادلي  122 فاطمة الزھراء أخانة  26
 مراد معیطش 123 توفیق زالتي 27
 محمد المرس 125 لحسن الیوسي 28
 فاطمة أغریوط 127 عبد الحنین العزیزي 29
 عبداإلاله بویعقوب  133 أسامة وسیم 30
 إسماعیل بوبكر 134 طارق ظریف 31
 عزیز النایدي 136 مصطفى العتیوي 32
 أنوار الوطاسي  137 عبدالمجید مزیان  33
 الیزید الفرخ 140 فیصل العابید 98
 الصباوي سمیر 141 حیاة شھبار 99

 جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا    

 كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة ـ فاس
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 االسم والنسب رقم الملف االسم والنسب رقم الملف
 العامري علي 171 أشن محمد 142
 الحطري سارة 172 القندوسي مراد 144
 یوسف جازولي 176 بودواح نورى 145
 عبد الغني حرطیط 178 خربوش فزیة 147
 عبدالرحیم أقاش 179 صابر مریم 148
 محمد بكور  180 اسماعیلي علوي اكرام 150
 محمد خریبو 182 الرحماني جمیلة 152
 أحمد الحمیمي 183 الغربوج منیر 154
 امان اهللا لحسیني 186 حمزة آیت محمدن 155
 فاطمة الزھراء لبشیري  187 الورضي علي 159
 إكرام القصیري  189 الدحمون خالد 161
 كریم حیحي 190 ھبالي رضوان 163
 عبدالسالم یونوس 191 اللطیفقرطاس ع  165
 كمال الشھبي  192 البوطي محمد 166
 دنیا الشراط 193 البردي اسمھان 167
 مصطفى بركاط 195 الحلیمي عبید 168
 زھیر سمنانة  200 الحال صبرا 170

 
 
 
 

 الثالثاء 10 نونبر 2015
 االسم والنسب رقم الملف االسم والنسب رقم الملف

 محمد جوفي  267 محمد التجاني  201
 عادل بوسلیم 268 خلیل الیزري  203
 محمد السلماني 273 ادریس السبعاوي  204
 خولة عروش 275 الھام بوبكر  205
 حسیني رشید 278 سناء الحمدوني 210
 حلیمة لزعر 282 محمد بورحمون  217
 نورالدین خالد 283 عبدالغني استیقاللي 218
 إدریس أوعبداهللا 285 عبد الحمید أمالل 220
 أنس محمودي  287 عبدالحق البوعطیاتي  222
 احمیدان رمضاني 288 فاطمة الزھراء التاه  224
 أسامة العشاتي 293 أحمد الحناوي  230
 عماد بن حمو  294 إلیاس جموس 234
 توفیق الیوسفي 295 نجاة علول  236
 حسن موساوي 296 خالد النھیري 240
 عبداهللا البیاز 298 فاطمة الغیداني 244
 بونصر نورالدین 301 حمید أمغیل 245
 عائشة السكاكي 302 رجاء المسبلي 253
 عزیز إیمجان  310 عواطف السباعي 258
 سعید الرایس 313 عواطف عریش 260
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 خالد حمدان 359 جمال امقران  314
 یوسف اإلدریسي 360 الوحماني محمدد األمین  317
 رجاء الكرنة  367 بنعیال البشیر  318
 رامي المھدي  369 ھشام العسري 319
 عزیز الكرسنة  372 عبد الفتاح لبیة  320
 فؤاد لكي 375 الراجي عالء الدین  326
 نفعي دادي  378 نجوى القرقوري 327
 زھیر اغمید  382 علي الیخلیفي 328
 محمد باكا 384 لمغاريالتھامي  330
 علي بولعالم 385 فھد نفیع 333
 مصلح التقي 386 محمد لحریر 336
 محمد غریب  395 محمد بوشمال  337
 محمد وراشي  399 خالد باخیر 342
 مصطفى النقاش 401 إدریس الغماري 343
 خنوس عذراء 403 یوسف بن موسى 344
 أسامة الخدیري  404 سھام بن الشیخ  348
 عبد الرحیم فقیري 410 عبد اهللا ونجلي 349
 خدیجة ملیانا  411 محمد المھداوي 351
 الملیح فاطمة الزھراء 422 زھیرة االدریسي 355
 جامع ازوكني 425 ورید المساوي 356

 
 

 األربعاء 11 نونبر 2015
 االسم والنسب رقم الملف  االسم والنسب رقم الملف

 عزیز الباشر 72 محمد كاسم  1
 فاطمة ناصري 74 عبد الرزاق قریش 36
 المفضلي بلقاسم 75 افتیسن اسماعیل 39
 عثمان المساري 76 نورة منصور 40
 بدر بیة 77 السني ربیع 41
 سامیة رماش 78 إبراھیم بویحیاوي  42
 عبد اللطیف العمراني 82 عبد الحق الوشاني 43
 خلیل العبادي 86 العالي المصوعبد  45
 خلیل خرشاش 87 محمد بوجناب 46
 حمزة شامي 88 یوسف المعمري 47
 قاسم العالم 90 محمد إیزي 49
 محمد العلمي 92 نورالدین الھاللي 51
 خالید المرابط 94 عبد الكامل حداش 52
 سعید القصري 96 محمد بكور 55
 الروینبمحمد  97 الخرازي نبیل 56
 محسن بوتفارت 255 إسماعیل الحوتة 60
 یونس بن احدش 279 امحمد الكندري 62
 أمین البراھمي 379 كمال اشقوندة 67
 علي لكحل 69

 .27و 26تجرى المقابلة الشفهية ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً بالقاعتين :  هام


