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2016-2015السنة اجلامعية:  

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ـ فاس

 

 إعـــــالن
 نتائج  االختبار الكتابي 

 "الوطني الدولي والتشريعالحقوق اإلنسانية في القانون " ماستر 

 

ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس إلى علم  المترشحين للتسجيل في 
مسلك  ماستر" الحقوق اإلنسانية في القانون الدولي والتشريع الوطني"  أنه استنادا على محضر 

الشفهية المرشحون اآلتية أسماؤهمالفريق البيداغوجي للمسلك المذكور، يستدعى  للمقابلة   
 

 اإلسم الكامل رقم الملف
 

 اإلسم الكامل رقم الملف

 عبد اللطيف التيجاني 1
 

 مصطفى الكوح 43

 عذراء خنوس 5
 

 سعيد الخطابي 44

 الحسين شروف 6
 

 أشرف المشرفي 45

 مولود خطابي 9
 

 عبد السالم يونوس 48

 مصطفى محتال 10
 

 محمد شراف 49

 غريب محمد 11
 

 عزيز النقيرة 51

 كمال معطالوي 13
 

 محمد البعالوي 59

 أحمد البضموسي 15
 

 عادل أدهى 60

 يسرى المرابط 16
 

 أحمد قبال 63

 محمد أوقسو 17
 

 أشور أمهاني 64

 لمياء الداني 18
 

 عبد الغني استقاللي 65

 علي بولعالم 20
 

 محمد لحرير 69

 طارق طريف 21
 

 محمد بوشمال 70

 بدر بية 23
 

 كريم دادا 75

 أنس خنفور 25
 

 فاطمة العباس 76

 يوسف ساسوي 28
 

 رشيد حسني 78

 سعيد الشادلي 30
 

 محمد أحجي 79

 توفيق زالتي 33
 

 خديجة بن رحو 80

 عبد الكريم السعيدي 35
 

 خاليد المرابط 81

 إدريس السبعاوي 36
 

 عبيد الحليمي 91

 فاطمة الزهراء البودالي 38
 

 علي اليخليفي 93

 مراد مزيان 40
 

 رجاء المسبلي 95

 محمد كاسم 41
 

 محمد بهون 99
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 اإلسم الكامل رقم الملف   اإلسم الكامل رقم الملف

 مصطفى الزاهر 142   حمزة الشامي 100

 رمضان الكواعي 144   منير قبي 102

 يوسف اإلدريسي 148   سفيان نشاط 103

 كريمحمزة  151   محمد وراشي 104

 علي بوهراوة 153   نبيل الخرازي 112

 سعاد البطيوي 154   بوبكر األخصاصي 115

 يوسف الفضالي 156   محمد الشيخ 119

 الحسين عراقي حسيني 160   محمد العساوي 120

 عادل الحمام 171   نبيلة سيوري 123

 محمد المرسي 172   يوسف المحارزي 125

 إلياس أحاللوش 175   حسن المساوي 127

 فاطمة الزهراء المليح 177   لحسن دليل 135

 محمد بوجناب 183   عواطف عريش 137

 قاسم العالم 184   جنان بنيحيى 138

 
 هام :

الساعة الثامنة والنصف  ابتداًء من 2015نونبر  10الثالثاء يوم  الشفهيةالمقابلة  ى تجر 
 .12و  11بالقاعتين صباحًا 

 


