
                                                   المملكة المغربیة 
                                           جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا

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

                         إعـــــــالن 
                           نتائج االنتقاء األولي الخاص بمسلك ماستر: 

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

 في  مسلك  ماستر    : الدستور والحكامة المالیة  أنھ استنادا على محضر الفریق البیداغوجي
 للمسلك المذكور، یستدعى لالختبار الكتابي المرشحون اآلتیة أسماؤھم : 

االسم والنسب رقم الملفاالسم والنسب رقم الملف
عبد الرزاق قریش36محمد كاسم1
عبد الرحیم برباش37الحسین غروي4
لیلى حمدان38محمد أمالل5
إسماعیل أفتیسن39جمال بوزالفة6
نورة منصور40توفیق رشیدي7
السني ربیع41صدیقي یوسف8
إبراھیم بویحیاوي42عبد الغني اإلدریسي9

عبد الحق الوشاني43سعید الشادلي10 عبد الحق الوشاني43سعید الشادلي10
أنوار خولة44مریم مزیان11
عبد العالي المصو45لمیاء بینة12
محمد بوجناب46نبیل عبیاي13
یوسف المعمري47محمد البدوي14
عفاف الجناتي48أنوار بنبوشتى15
محمد إیزي49إدریس الیحیاوي16
سناء دعنوش50محسن أبولحیة17
نورالدین الھاللي51لبنى الوردي18
عبد الكامل حداش52المھدي برطال19
عبد القادر ھرھاري53رشید كركب20
یوسف طھار54ھشام بوكلفان21
محمد بكور55عماد زھراوي22
الخرازي نبیل56المھدي الطیاش23
أحمد قبال57أنس المعدني24
انفیسي سفیان58محمد أحجي25
محمد رضى الحنافي59فاطمة الزھراء أخانة26
إسماعیل الحوتة60توفیق زالتي27
عبد النور الرحماني61لحسن الیوسي28
امحمد الكندري62عبد الحنین العزیزي29
محمد الجابري63أسامة وسیم30
فاطمة المباركي64طارق ظریف31
زین العابدین البخیري65مصطفى العتیوي32
محمد أباه66عبدالمجید مزیان33
كمال اشقوندة67محمد بدر الفراوي34
محمد الیعالوي68مینة أفقیر35

علي لكحل69
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االسم والنسب رقم الملفاالسم والنسب رقم الملف
محمد بوعبید120عبداللطیف یتجا70
سمیرة الولیدي لمرزن121أحمد العلمي71
محمد الشادلي122عزیز الباشر72
مراد معیطش123عمر العالوي الصوصي73
سمیرة أوبقلة124فاطمة ناصري74
محمد المرس125المفضلي بلقاسم75
رجاء المحدي126عثمان المساري76
فاطمة أغریوط127بدر بیة77
مراد حمدادي129سامیة رماش78
أیت عبدالرحمان الحسیني130محمد بابا79
كمال المعطالوي131سعاد ھیاللي شركي80
یونس امدي132سلیمة الفحصي81
عبداإلاله بویعقوب133عبد اللطیف العمراني82
إسماعیل بوبكر134إلھام البوكیلي المخوخي83
محمد بكري علوي135منى البنضادي84
عزیز النایدي136 محمد العبادي85
أنوار الوطاسي137 خلیل العبادي86
بوشتى قیصور138خلیل خرشاش87
الحسین شروف139حمزة شامي88
الیزید الفرخ140دریس بوبكر89
الصباوي سمیر141قاسم العالم90
أشن محمد142مریم لشھب91
المساوي محمد143محمد العلمي92
القندوسي مراد144الجیاللي بلعزي93
بودواح نورى145خالید المرابط94
فالح مراد146عبد الصمد الزرطوطي95
خربوش فزیة147سعید القصري96
صابر مریم148محمد الروینب97
الدیب سیدي أحمد149فیصل العابید98
اسماعیلي علوي اكرام150حیاة شھبار99 اسماعیلي علوي اكرام150حیاة شھبار99
جناتي سعید151أمان حبیبي100
الرحماني جمیلة152رحمة العز101
الونجلي عمر153یسرى المرابط102

الغربوج منیر154زكریاء النحالي103
حمزة آیت محمدن155نورالدین الصوفي104
العمراني محمد156عبدالسالم تویتو105
قاسمي عثمان157عواطف مبرور106
معایشي ملیكة158أحمد البضموسي107
الورضي علي159لبنى كزول108
الحجام سارة160خلیفة بشبة109
الدحمون خالد161أیجیل محمد110
محتال مصطفى162فدوى الحلوي111
ھبالي رضوان163سھام وشن112
خریشة رشیدة164رشیدة الشواي113
قرطاس ع اللطیف165إلھام البراق114
البوطي محمد166حكیمة ھالل115
البردي اسمھان167إسماعیل عبد المجید الحرفي116
الحلیمي عبید168عادل كركاب117
الخالقي عبدااله169زینب لبراك118
الحال صبرا170نادیة المتوكل119
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االسم والنسب رقم الملفاالسم والنسب رقم الملف
أحمد الحناوي230العامري علي171
بوجمعة الغماري231الحطري سارة172
معاد العلوي232ھشام بضري173
العاطفي رشید233الدھویر جامع174
إلیاس جموس234سھام أقنوش175
مریم سلمان235یوسف جازولي176
نجاة علول236سعاد خرمام177
أمال المالحي237عبد الغني حرطیط178
عبداهللا بلمعلم238عبدالرحیم أقاش179
زھیر االسباط239محمد بكور180
خالد النھیري240اسیة بن احمامو181
عواطف الحجاجي241محمد خریبو182
فوزیة أعیش242أحمد الحمیمي183
عبادي اتھامي243إلھام مسیفي184
فاطمة الغیداني244یونس صادق185
حمید أمغیل245امان اهللا لحسیني186
بشرى الكیحل246فاطمة الزھراء لبشیري187
زكریاء التوتي247عبداللطیف كدار188
محمد جدوبي248إكرام القصیري189
عالل جبار249كریم حیحي190
موسى توفیق250عبدالسالم یونوس191
عبدالواحد شطري251كمال الشھبي192
نورالدین بطرشي252دنیا الشراط193
رجاء المسبلي253ابتسام الزراري194
سھام الزخوني254مصطفى بركاط195
محسن بوتفارت255سكینة المیر196
عبداللطیف التجاني256كوثر الشوح197
عماد بلكیطي257أحالم حمودي198
عواطف السباعي258عبدالخالق الطاھري199 عواطف السباعي258عبدالخالق الطاھري199
توفیق الرجواني259زھیر سمنانة200
عواطف عریش260محمد التجاني201
فاطمة العباس261لمیاء الداني202
مصطفى القرمودي262خلیل الیزري203
العبدالوي شكري263ادریس السبعاوي204
فاطمة الزھراء الھراس264الھام بوبكر205
سعد إیراجعي265زھیرة برتال206
أیوب علمي عروسي خرازي266صالح الدین بركاوز207
محمد جوفي267مریة اإلدریسي208
عادل بوسلیم268ھند بلعامري209
رضوان العمارتي269سناء الحمدوني210
فاطمة الزھراء الناصري270خدیجة العسلة211
عبدالكریم امطاش271سعیدة اإلدریسي212
رضوان معایشي272ادریس الحمداوي213
محمد السلماني273بوعنان ادریس215
عزیز سكیح274أمال عبالون216
خولة عروش275محمد بورحمون217
مراد بن بوبكر276عبدالغني استیقاللي218
عبد اهللا اتریدي277محمد الصدقي219
حسیني رشید278عبد الحمید أمالل220
یونس بن احدش279مونیة الوادي221
كوتر العلوي280عبدالحق البوعطیاتي222
محمد الخویلدي281سعید العطار223
حلیمة لزعر282فاطمة الزھراء التاه224
نورالدین خالد283إدریس الماري225
أنس جنفور284جمال عشعاش226
إدریس أوعبداهللا285أمین اشقیقر227
النعمة زیني286لبنى عصام228
أنس محمودي287مھدي لكداني229
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االسم والنسب رقم الملفاالسم والنسب رقم الملف
ادریس عمري علوي345احمیدان رمضاني288
محمد الشلح346عادل رشیدي289
ھشام بونخالي347حنان بنیحیى290
سھام بن الشیخ348محمد السھلي291
عبد اهللا ونجلي349مراد مزیان292
محمد بوھرو350أسامة العشاتي293
محمد المھداوي351عماد بن حمو294
عبد الصمد المودن352توفیق الیوسفي295
سعاد ونجلي353حسن موساوي296
جوادالبھیج354یونس اسحیمي297
زھیرة االدریسي355عبداهللا البیاز298
ورید المساوي356نبیلة سیوري299
بوجمع كزاز357محمد أختار300
أسیا فكاك358بونصر نورالدین301
خالد حمدان359عائشة السكاكي302
یوسف اإلدریسي360لطیفة الصقر303
فتیحة  عدان361عادل بنداود304
خالد مزنودي ھواري362دنیا القاضي305
أسیة البویسفي363أسماء المروني306
عزیز حسان364الحسن لكحل307
اسماعیل عدو365طارق الحسناوي308
ھشام الحافظ366محمد الصماق309
رجاء الكرنة367عزیز إیمجان310
شطاطو عصام368عبد الواحد احدى311
رامي المھدي369یونس أزلماض312
ماء العینین سین370سعید الرایس313 ماء العینین سین370سعید الرایس313
فاطمة الزھراء صباحوا371جمال امقران314
عزیز الكرسنة372الحاللي عادل315
عبد المنعم البكوري373كمال الھیلول316
جمیلة امجاھد374الوحماني محمدد األمین317
فؤاد لكي375بنعیال البشیر318
محمد شباب376ھشام العسري319
كریم الزرزوري377عبد الفتاح لبیة320
نفعي دادي378یاقوتي بنموسى321
أمین البراھمي379دلیل لحسن322
سھام المنصوري380حمداني مصطفى323
ھدى بلكیطي381محمد مبارك بداد324
زھیر اغمید382ھناء أبو زید325
عزیز عزوزي383الراجي عالء الدین326
محمد باكا384نجوى القرقوري327
علي بولعالم385علي الیخلیفي328
مصلح التقي386عبدالخالق كواز329
محمد نحناحي387التھامي لمغاري330
سلیمان الرئیسي388سومیة لعراش331
مصطفى خلفاوي389وسیمة زروالي332
یوسف المتوكل390فھد نفیع333
عبدالوارث أضادي391سلمى بن مبارك334
نوفل عیش392محمد أزرو335
لوبنة األكحل393محمد لحریر336
منیة صبحي394محمد بوشمال337
محمد غریب395سمیة الورداني338
محمود اهللا التونسي396إبراھیم أوالدشباب339
لحسن بولحفة397عمر الحائك340
كریم امكریسي398منیة البكري341
محمد وراشي399خالد باخیر342
سفیان الناشط400إدریس الغماري343
مصطفى النقاش401یوسف بن موسى344
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االسم والنسب رقم الملف
السعدیة السالك402
خنوس عذراء403
أسامة الخدیري404
محمد زالشي405
حنان الفقیر406
سلیمة ابزازو407
رضوان قربوش408
احماد عتیوي409
عبد الرحیم فقیري410
خدیجة ملیانا411
ھجر ھند الغزال412
سمیرة السحباني413
لمیاء حلواني414
سناء الرشید415
طایع عبدالرزاق416
أعال عدى417
شادلي ادریسي كریمة418
رائد إلھام419
العوان دنیا420
الوزاني التھامي محمد421
الملیح فاطمة الزھراء422
المرتجي فاطمة الزھراء423
شروف بن حمو اعمر424
جامع ازوكني425

ھام :  سیجرى االختبار الكتابي یوم االثنین 19 أكتوبر 2015
        على الساعة 12 زواال بالمدرجین 3 و 4 .        على الساعة 12 زواال بالمدرجین 3 و 4 .
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