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                                                   المملكة المغربیة 
                                           جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا

                                   كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة – فاس

 

  لالختبار الكتابي المرشحون اآلتیة أسماؤھم : 

       اإلسم والنسبرقم الملفالرقم الترتیبي        اإلسم والنسبرقم الملفالرقم الترتیبي 

ونیس الورغي37171حمزة الكطبي1322
محمود الغمرتي38298مریم بوعالم2100
بدر یوسفي39252أنس العمراتي3471
محمد المریبطي40302یونس وزلدة427
بوجلیل فاطمة الزھراء41487حسناء بویزور541
عادل عیاد4215بدر عمراني6453
زكیة الكوط43178اكرام الشھبي7357
خالد الشافعي44238فاطمة ابراھیمي8281
عادل القاسمي45197حمزة صفر9312

سھام أوغانم46199فاطمة الزھراء حاصي 1048
الحسین العمراني47374رشیدة الطیبي11297
رشید بلحسن 48427یوسف میدا 12402
رضوان بدالوي4962كریمة الشرقاوي1376
كوثر زركان5071محسن الرزیكي1446
عزیز المغالزي51202ھشام برعاوي1543
دنیا الفزیقي52327غیثة علمي مروني164
زینب العروسي5394لمیاء الصادقین17263
فاطمة الزھراء محسن 547زینب رابح18314
كوثر ھاني5573ھشام البحسیني19359
أسماء دحمون56280طارق  عبیبو20335
سمیر البكاري57361أحمد الحمومي21360
صفاء ھداج5820سفیان اسدیري22401
الحسین لشكر59113إلیاس الحسوني2382
سمیة الصبابي60115لبنى بنسیكة2463
أسامة النجاري61151كمال منھوش25102
لیلى بوھطاطي62440مریم العبادي26181
بدري بحري63169عبد االلھ القبقابي 27306
فاطمة الزھراء الخطابي64394كركاب كوثر 28276
سعید الناصري6547زھور بقاش29264
محمد الشادلي6687ودیع مرزوق 30355
زھیر الناجي67122غزالن بنسیكة3167
أسماء دحمون68126یوسف الحمدوني32293
منیر البوجیدي69470عمر مطیع33328
عبد العزیز كومغار70468عبد الرحمان البوش 34334
ھاجر نمیري71295ھشام زیون351
عبد الرحیم الدفعة72300عواطف الرحماني36120

عبد اللطیف الدراز7359

السنة الجامعیة :2016-2015

                          نتائج االنتقاء األولي الخاص بمسلك ماستر األسرة والتوثیق

  ماستر   األسرة والتوثیق      أنھ استنادا على محضر الفریق البیداغوجي للمسلك المذكور،  یستدعى
 ینھي عمید كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بفاس إلى علم  المترشحین للتسجیل في مسلك

                             إعـــــــالن 
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األسرة والتوثیق 
       اإلسم والنسبرقم الملفالرقم الترتیبي        اإلسم والنسبرقم الملفالرقم الترتیبي 

مصطفى بوفتات126294كریمة الھراس74445
دنیا مرزاق127308محمد مفید 75262
غزالن الركراكي12874عبد اللطیف أرغاي7656
یسرى الدیاني139208محمد حاري77243
فاطمة الطھیري 130221عبد السالم العزوزي78363
سیدي عبد الرحمان زیو131326یاسر المصالحي79292
رشیدالمیروك132388عماد بوسعید80467
سنان میلود133475شیماء الطیبي8140
ھجر األندلوسي1345سعید شیبي82248
طارق بولعیود13522مریم زھري83191
نوفل الولیجي13699نور الدین تنغرت8466
ماجدة الكرني137150محمد العیساوي85114
عدنان العلمي الغالمي138447سارة المصدق86118
توفیق بركلة13912نزھة االدریسي87213
فریدة حجوجي14021سكینة المعتز 88176
لمیاء اسعیدي141222یونس الكدي8936
عبد الرحیم العالوي142377دنیا طیاش9058
محمد بن داوود143370ھناء المزكلدي91332
ادریس أقریش144462عبد الرحیم الكزار92358
ملیكة المسعودي145125عیسى الغزاوي93171
كریم الھشمي146439عتیقة الریفي94246
المصطفى دنون147419عبد السالم األعرج95432
سكینة البویسفي148166حسام أعراب9660
بلقاسم القاسمي149345سارة السطوبي97175
كوثر االدریسي البوزیدي150123خدوج العمراني98217
ھشام الغیامین151309كریمة بجیغل99311

بدر المرابط152227محمد أو خلیفة100367
عماد السامي101147
أمین غریب10283
سناء النجاري103117
سریة دكارة104254
نور الدین لكحل105340
زینب الحدادي106387
إلھام مقداد107349
وفاء الزیات108155
فتاح راشق109338
فاطمة الزھراء الحراني110188
توفیق الیوسفي 111303
نھیلة معاش11245
یاسین بوزمور 113148
ھام:  سیجرى االختبار الكتابي یوم الجمعة 16 أكتوبر2015نور الدین الزین114253
من الساعة 4 و النصف إلى  6 و النصف مساءعز العرب البوسعداني115319
 بالمدرج ـ أـفاطمة شاوش116337
یسرى خرخاش117434
عادل الخطابي118250
سعید بن احمد محمد119277
عائشة المصلي120232
فاطمة الزھراء أشقیر 121210
عادل بھرو122261
محسن الیونسي123362
عبد الحمید المشرع124391
فاطمة الكرومي12519

http://fsjes.usmba.ac.ma/2016/master/conditions/FN.pdf
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