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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:  الوسائل البدیلة لفض النزاعات

                                     

76- لمكیي سعیدة85- صفیة العلوي المحمدي
90-صالحة نعیمة32- حمید شرغو

309- بوكرن عبدااللھ271- لمیاء الصادقین
307-لحسن السباعي304-شریف اضاضي

314- ھشام مایضیع152-  الضرسي سارة 
297- محمد الفوناني34- حمزة بوعاللة

264- یاسین العمراني55- القلشي عبدالرفیع
384- ظریف خالید190- عاللي عصام
248- حادون بن سالم330- عبداهللا مومو
319- اشرف المشرفي381- االشقم جمال

28- أنس بوغالم151- الخرساني الھام
238- نزھة اإلدریسي24- عبدالعالي المقدم

230- لطفي عبد الرحیم38- نعیمة النیة
226-عبد الغني استیقاللي10- سوبان عثمان

مصطفى لیتي -221376- ادریس السبعاوي
239- مزازي سعاد350- مریم احدیدو

340- حمزة السباري174- عواطف الرحماني
326- نورالدین لكحل72- العسري الحسین
418- قارا عبدااللھ117- ونیس الورغي

204- ایمان الیعقوبي78- رشیدة جدادي
390- الیعقوبي یونس191- اتبر الیاس

267- كمال عبداهللا189- عبد اللطیف العموري
268- عبداللطیف المجدوب197- عادل الخزري

284- خالد بوحروش334- تراس عبد الغفور
336- الورداني سومیةالباشیرصنب -313
333- فاطمة شاوش290- ھشام عالم
185- ماجدة لمبیض261- یوسفي بدر
64-  لمیاء فلكي415- مریم زھرى

69- الصوابني سكینة417- بنیحى یاسین
70- نجالء الجناتي 231الحسین الجا        

البیداغوجي للمسلك المذكور، یستدعى لالختبار الكتابي المرشحون اآلتیة أسماؤھم : 

 ینھي عمید كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بفاس إلى علم  المترشحین للتسجیل
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102- جواد ھمي109- محمدي محمد
فاطمة الزھراء بلفقیھ -371213- سعید امسعود
354-صالح الدین أزویر126- بلعطار زكریاء
353- نور الدین الصلبي82- محمد قشیقاش

364- محمدالعرقوبي362- رضوان رابحي
107- زكریاء تساوت 27- عثمان أكناو

343- محسن الیوسفي 52- یوسري خویخ
342- الخنساء بوفطامة48- إیمان الصغیر

116- أحالم الیونسي 235- موسوي عمر
162- السعدیة النھا 171- محمد لخویر

66- عبد المغیث خویلي227- حبیب المجول
207- لحسایني امان اهللامحمد ھرتوني -173
193- بوزموریاسن274- بن برادة لطیفة

148- سلیم تزروت359- سنون امل
263- جمال ویامنة357-دحمان فاطمة الزھراء

308- كریمة بجیغل
287- خمیسة البرھومي

288- زینب ثوم بنشقرون
317- یوسف لصرع

402- احمد نوفلي
380- لخباب مصطفي

256- محمد حاري
251- فرحان محمد 
35- سمیرة الصبار
25- المھدى برطال
13- بولنوار حفصة

16- لمیاء بینة
53- عیساوي أحالم

4- محمد أمالل
33- بوطالب مریم

2- زكریاء قوبع

31-إدیر إكرام

93- أیوب العنصري
56- نصیر مریم

370- أشرف أسامة

ھام :  سیجرى االختبار الكتابي
        یوم السبت  17أكتوبر 2015 
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