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                                                   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 العدالة الجنائیة والعلوم الجنائیة

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

في مسلك ماستر    العدالة الجنائیة والعلوم الجنائیة       أنھ استنادا على محضر الفریق البیداغوجي
      للمسلك المذكور، یستدعى لالختبار الكتابي المرشحون اآلتیة أسماؤھم : 

االسم و النسباالسم و النسب

43- سمیة بنكرین 1- الحسنیة الركراكي 
45- عمر بودادة2- خالد كناوي 

47- أحالم الیونسي 4- جمال بوزالفة 
48- إكرام معطلة6- محمد الحریري

49- عبد النبي الھطھاط7- كریمة الشرقاوي
50- محمد حدقي 9- أحمد بلھادي 

51- عبد السالم األعرج10- إسماعیل بوكیلي مخوخي 
52- إیمان بوغرس11- حمزة بوالزیت 

53- فیصل الشرفاوي12- غیثة علمي مروني 
54- بثینة بوحشالف13- ھجر األندلوسي 

55- إبراھیم یسیر15- الفقاني محمد 
56- سمیرة الولیدي المرزن16- رجاء فتواكي 
58- عبد اإللھ بزوط17- كوثر كركاب 

59-عبد المغیث الشریف الكندري18- فاطمة الزھراء محسن 
61- محمد أوخلیفا19- السكاكي بدیعة 

62- الولید الصغیر 20- كمال بن حادین 
63- محمد بویي21- محمد االبراھیمي 

65- جمال عبد الرحیم22- مراد بنطالبة 
66- زكیة سخسوخ23- سعید رحو  

67- محمد ھاشمي24- ایمن العثماني 
69- سمیة الصباب25- أشرف الدحماني

70- ھند حسین26- سھام مفید
71- مریم األنصاري27- معاذ أو المنصور

72- فاطمة العطالتي28- رحمة بیلول
73- بدر الغیاط29- عبد اهللا علمي اإلدریسي

74- لحسن بوزیان 30- عبد النور السرغیني
75- محمد السھلي31- رشیدة ندادي
76- إلیاس اتبر32- سعیدة لمیكي

77- خلود البقالي أغزاوي33- نور الدین الحراق
79- أسامة النجاري37- حنان الكارح

80- بدر بحري38- كمال ایت أبیا
82- سفیان بولعیون39- مریم بنجلون

83- عبد المجید احمیداني40- محمد المیلودي
84- لیلى المروني41- ندى سعیدي

85- منصف الیزري42- ابتسام القصیر
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  العدالة الجنائیة والعلوم الجنائیة
االسم و النسباالسم و النسب

149- جعفر حكیم86- كریم حیحي
150- حمزة السیباري87- عبد الغفور العناوي

151- سمیر البكاري88- سعاد البطیوي
152- عبد السالم العزوزي89- عصام بوطریكي
153- نبیلة حجوط90- خدوج العمراني

154- محمد اوحدو91- نصر الدین اھنیدة 
156- محمد الشبلي92- بدر أحري

159- حمید الھدیلي93- خدیجة شباني
160- أیوب والغازي94- منیة قبوز

161- سارة زلغ95- سعاد مزازي
162- یامنة حدیدان96- إسماعیل فارس

163- محمد المتوكل97- نجیم المنصوري
164- فاطمة الزھراء الدقیش98- إدریس عباش
165- رضوان الرابحي99- الحسین لشكر

167- محمد الشمام101- أیوب التومي
169- الحسین اتركین102- محمد العیساوي

170- سناء المعزوزي103- عبد المالك غرغور
171- سعیدة رزقي106- عبد اللطیف المرابط

172- مصطفى أتاجر109- محمد منیر
173- یونس القاسمي110- سعاد واسین

174- مصطفى لبني113- خمیسة البرھومي
175- رشید موراكي114- فاطمة احساین
176- رجاء المرضي115- نبیل العلواني
177- خالد الظریف116- محمد أزغاي

178- عبد الرحیم الدراز117- علي السبع
179- محمد بكور118- فاطمة الزھراء الشعیبي

181- یونس الیعقوبي119- یاسر المصالحي
182- مصطفى الكناوي120- لبنى العلمي

183- لیلى بوھطاطي121- رشید الطیبي
184- عبد العالي بوطیب122- حاتم أنوار

185- حسن العسري124- نبیل التباري
186- محمد أمین125- عبد المجید العمیري

189- محمد الشاھد 126- طارق فضولي
191- أمینة السایسي حسني127- یونس قراج

192- محمد مبارك كروم129- فاطمة الزھراء وشرع
193- یونس بنھروس130- كریم الدین كادي

195- طریق الدوخ131- أمین شھادي
132- عبد العزیز سلواني

134- حمزة صفر
135- یوسف لقرع
136- رشید البقالي

138- شریف الحیرش
ھام:  سیجرى االختبار الكتابي یوم الجمعة 16 أكتوبر1402015- رضا عباد 

142- علي سركوح
143- صالح الدین البكري

144- أحمد عسلي 
145- نجیب العزوزي

146- حسناء خدري
148- عبد العزیز الحداد 

من الساعة 2 و النصف إلى 4 و النصف مساء بالقاعتین 1 و2
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