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اإلسم الكاملرقم الملفاإلسم الكاملرقم الملف

محمد كاسم41عبد اللطیف التیجاني1

مصطفى الكوح43سامیة نادة2

سعید الخطابي44بلقاسم المفضلي3

أشرف المشرفي45یوسف طھار4

عبد السالم یونوس48عذراء خنوس5

محمد شراف49الحسین شروف6

عزیز النقیرة51المھدي رامي7

                                                   المملكة المغربیة 

 ینھي عمید كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بفاس إلى علم  المترشحین للتسجیل
في مسلك ماستر الحقوق اإلنسانیة في القانون الدولي والتشریع الوطني  أنھ استنادا على محضر

                                           جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا
                                   كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة – فاس

                       الحقوق اإلنسانیة في القانون الدولي والتشریع الوطني

                         إعـــــــالن 
                           نتائج االنتقاء األولي الخاص بمسلك ماستر: 

 الفریق البیداغوجي للمسلك المذكور، یستدعى لالختبار الكتابي المرشحون اآلتیة أسماؤھم : 

عزیز النقیرة51المھدي رامي7

إبتسام ھایب52حلیمة الزومي8

محمد الصدقي54مولود خطابي9

أمین البقالي56مصطفى محتال10

بالل أدیب عمر حسان58محمد غریب11

محمد البعالوي59فاطمة ناصري12

عادل أدھى60كمال معطالوي13

منیة البكري62أحمد البضموسي15

أحمد قبال63یسرى المرابط16

أشور أمھاني64محمد أوقسو17

عبد الغني استقاللي65لمیاء الداني18

عبد اهللا أزلف67علي بولعالم20

محمد كریم69طارق طریف21

محمد بوشمال70بدر بیة23

عبد اهللا الفرحي71أنس خنفور25

كریم دادا75الجاللي بلعربي26

فاطمة العباس76محمد نجي27

أسامة لشقر77یوسف ساسوي28

رشید حسني78سعید الشادلي30

محمد أحجي79سفیان دعنوني31

خدیجة بن رحو80توفیق زالتي33

خالید المرابط81عبد الكریم السعیدي35

أمة اهللا سارة البوغاغي83إدریس السبعاوي36

فاطمة الزھراء البوغاغي84یاسین المخزن37

أمین الشقیري86فاطمة الزھراء البودالي38

أسامة صدقي90مراد مزیان40
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اإلسم الكاملرقم الملفاإلسم الكاملرقم الملف

عبد اللطیف فرطس157عبید الحلیمي91

حنان الفقیر159نجوى قرقوري92

الحسین عراقي حسیني160علي الیخلیفي93

مصطفى اقریطة161رجاء المسبلي95

بشرى بونصر163عبد الكریم بن الشریفي98

سھام المنصوري164محمد بھون99

عبد الكریم أمطاس165حمزة الشامي100

أسامة العشاتي168الشریف اإلدریسي101

محمد الساحي169منیر قبي102

محمد جدوبي170سفیان نشاط103

عادل الحمام171محمد وراشي104

محمد المرسي172زینب مخطاري105

آسیة بن حمامو173شریفة الطیبي الوزاني106

إلیاس أحاللوش175مریم لھیت108

خدوج العمراني176خالد كركیش109

فاطمة الزھراء الملیح177رشیدة الطیبي110

حفیظ أزمي178حمزة لدیني111

التھامي لمغاري179نبیل الخرازي112

عبد المالك غرغور180محمد الحمداني113

محمد بوجناب183بوبكر األخصاصي115

قاسم العالم184رشید العسري116

یوسف المنصوري185محمد الشیخ119

محمد أختار187محمد العساوي120

عثمان العواني191مخلص بنعمر121

ھجر بنشقرون192نبیلة سیوري123

یوسف المحارزي125

حسن المساوي127

وئام دادي132

لیلى العالوي133

عمر أیت أبر134

لحسن دلیل135

عواطف عریش137

جنان بنیحیى138

سارة ضمار139

مصطفى الزاھر142

عبد الواحد شطري143

رمضان الكواعي144

أیوب الركیبي145

رشید لودغیري147

یوسف اإلدریسي148

عبد اهللا زرعي150

حمزة كریم151

محمود الشرقي152

علي بوھراوة153

سعاد البطیوي154

رشید مرشد155

یوسف الفضالي156

ھام:سیجرى االختبار الكتابي یوم الخمیس  22 أكتوبر2015

  ابتداء من الساعة  9 صباحا  بالقاعتین 3 و 4
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