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                                                   المملكة المغربیة 
                                           جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا

                                   كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة – فاس
السنة الجامعیة :2016-2015

 
 ینھي عمید كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بفاس إلى علم  المترشحین للتسجیل

 في  مسلك  ماستر    منازعات األعمال       أنھ استنادا على محضر الفریق البیداغوجي
 للمسلك المذكور، یستدعى لالختبار الكتابي المرشحون اآلتیة أسماؤھم : 

اسم المرشحرقم الملف اسم المرشحرقم الملف 
لمیاء فلكي2صفیة العلوي المحمدي56

عبد الرحمان خنیف159فرید الیزیدي169
أحمد جودار60عبد الرحیم برجال48
أحمد عزیزي15نوال المساتي90
عزیز بن یشو62الصدیق الزوین23

غزالن فحصي130فاطمة الزھراء البیعلي160
محمد المریبطي233زھیر عمراوي78
عیاد رضا264ھشام عصمان22
الریفي المھدي5یونس ولدة53
محمد شنتوفي171حمید العمري57

مریم العبادي185یوسف أتباتو146
ھشام ما یضیع255محمد العمراتي273

شرغو حمید21إبراھیم لیسیر98
محمد بكور94یاسین عمراني284

أسماء المروني246الحسین العسري19
محمد موسى فارس137عبد اللطیف العموري117

عبد االاله ادیب88یاسین الشارف24
محمد زریوح72فتحي ھالل152

عبد العزیز الحداد278صفیة والد احمیدان46
محمد صدیقي 89محمد مفتاح103

عادل كركاب322بالل العكشیوي18
عزیز بوعالم63عبد الرحیم محوجب59

اشرف الرویجل216عثمان العكشیوي274
محمد ھرتوتي132أحمد الصنیھج229

رجاء فتواكي28محمد اسلیماني69
عثمان كندري26رضوان الزخوني79
بوصبع سكینة47زكریاء عاطفي70

محمد مساعد148ودیع مرزوق170
تیشوت محمد54رحمة غرس65
عبد الحفیظ العطار66محمد ودیع الشویخ71
عبد الرحیم الكزار285الطاھر أشتوك71
عزالدین العمراني82فاطمة الزھراء حاصي84
علي العامري153عبد اهللا كابو 25
نبیل الصالحي36عبد الناصر الشبابي87

                         إعـــــــالن 
                           نتائج االنتقاء األولي الخاص بمسلك ماستر: منازعات األعمال
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مسلك ماستر    منازعات األعمال

اسم المرشحالملف رقماسم المرشحرقم الملف 
صالح آیت أحدى204نوفل الولیجي115
كوتر فخري239عبیر عمیر123
غزالن المراضي237لیلى خلوي161
أرقاس عزیز242عبد السالم العتیقي118

محمد رزقي251ھشام غالي 58
علي الكیحل230إیمان الصغیر33

یاسین مزیان10سالم االدریسي البوزیدي144
ھشام الراحل238نور الدین فحفوحي286
معاد أبو المنصور43عزیز المغالزي173
توفیق العسري51حمید الموسوي154
عماد البوزكراوي17محمد جوھر102

خالد مبروك243أسیة فراط15
بدر عربي111بدر أبرشي261
فاطمة الزھراء وجلیل346مریم فلمیر104
عبد الوھاب أدراكي203محمد السماني211
محمد سفیاني308عثمان العواني248

أنس أواللة11محمد الفقاني29
محمد زنوحي262طارق مزیان315

یاسین العمراني213ادریس أسباعي96
عبد اهللا التجاني215نور الدین یجوي 80
عبد اهللا مومو262سناء إریسي سغروشني81
عمر القطبي190امحمد أوداد86

العربي الوھاسي292عبد السالم االعرج323
محمد الحمومي260سكینة فلمیر105

محمد المحافظ253جمال زوباح9
مروان ارواس110فاطمة الزھراء السموني337

مریم احدیدو292عبد الفتاح فریدي99
رشید لودغیري296زكریاء الوزاني الشاھدي302

سھام وشن91
محمد امباركي324

محمد مطیع31
عیاد أكاروم272

قرباش خالد42
حیاة عریوة162

عماد قریم7
یاسین الفشتالي27
زھیر التقي49

فاطمة الزھراء ماحدة133
ھشام أبرشان138

فاقو یونس61
ھاجر الحمیم167
یونس البرادي112

من الساعة  8 إلى 10 صباحا بالقاعتین 5 و6 
ھام :  سیجرى االختبار الكتابي یوم 17أكتوبر2015


	منازعات الأعمال

