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 مسلك الماستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية     

    2018-2017جامعي الموسم ال    

 االنتقاء األولي من أجل االختبار الكتابي  
 

 

 

 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 /  الكلية نوع اإلجازة

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 مقبولغير  12       14 8 13  2         مراكش  -  قانون خاص طالب عواش محمد   -1

 مقبولغير 14 10 12 13 2 فاس  -  قانون خاص طالبة الهيري بالل – 2

 مقبول 13 - 11 13 4 فاس  -  قانون خاص طالب بخري رضوان 3

 مقبول 12 14 10 12 5 فاس  -  قانون خاص طالب حجوجي عبد الرحيم – 4

 مقبولغير  12 12 12 9     2         مراكش-  قانون خاص ةطالب زكية الشياظمي – 5

 مقبول 13 14 14 12 5 فاس  - قانون خاصا طالب جاري حسن – 6

 مقبول 12 13 12 13 6 فاس  -  قانون خاص ةطالب زروال شادية – 7

 مقبول 11 13 14 15 6 فاس   -  خاصقانون  ةطالب أسماء الغياتي – 8

 مقبول 13 14 13 10 4 فاس  -  قانون خاص ةطالب إيمان احفران – 9

 مقبول 14 12 12 13 4 فاس  -قانون خاص   طالب ياسين الكندوزي – 10

 مقبول 8 11 14 11 4 فاس  -  قانون خاص طالب عثمان الرحموني – 11

 مقبول 13 13 12 15 5 الدار البيضاء  -  قانون خاص طالب كرويطي محمد-12

 مقبول 10 13 11 15 4 مكناس  -  قانون خاص طالب محمد طريق-13

 مقبول 10 12 13 10 3 مكناس -  قانون خاص طالب طيابي محفوظ-14

 مقبول 14 14 13 15 5 فاس  -  قانون خاص -طالب محمد أزواوي-15

 مقبول 11 14 12 12 3 فاس  -قانون خاص   طالب عادل أبراغ -16

 مقبولغير  14 11 12 11.50 2 فاس  - قانون  خاص ةطالب بوشفرة ماجدة-17

 مقبول 11 13 14 13 5 فاس - قانون  خاص طالب أنس بان احدش -18

 مقبولغير  12 10 11 12 2 فاس - قانون  خاص طالب محمد بوشتاتي-19

 مقبولغير  12 10 10 12 2 فاس  - قانون  خاص طالب الشاهدي مصطفى-20

 مقبول 13 13 12 13 4 مكناس  -  قانون خاص طالب حسون محمد-21
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 التعليم العالي  التربية الوطنية والتكوين المهني و وزارة

 و البحث العلمي
 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 
 فــاس - كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
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 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 / الكلية نوع اإلجازة

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 غير مقبول 11 11 -- 12 2 فاس  -  قانون خاص ةطالب سارة المصدق-22

 مقبولغير  13 10 11 10 2 فاس -قانون خاص   طالب أخرزوز أحمد-23

 مقبول 10 12 10  5 مكناس -قانون خاص   طالب حمزة هسكوري -24

 مقبول 13 11 12 12 3 فاس -قانون خاص   طالب يحيى بنقاسم-25

 مقبول 15 15 13 12 4 فاس -قانون خاص   طالب حفيظ العاطفي -26

 مقبول 16.50 14 16.50 14 4 تازة-قانون خاص   موظف محمد عياش-27

 مقبولغير  14 14 9 10.9 2 مراكش -قانون خاص   طالب هشام ايت سعيد عبو -28

 مقبول 12 13 11 14 3 مراكش-قانون خاص   طالب أسماء ماللي -29

 مقبول 12 10 13 12.50 3 فاس  -قانون خاص   طالب  ادريس بوغرارة -30

 مقبول 10 10 14 14 3 فاس -قانون خاص   موظف محمد العبادي -31

 مقبول 13 12 12 12 4 فاس  -قانون خاص   طالبة هاجر الهدروري -32

 مقبول 13 13 11 10 3 فاس -قانون خاص   طالبة مونية زريق -33

 مقبولغير  13 11 14 10 2 مراكش -قانون خاص   طالبة أحمد العود -34

 غير مقبول 12 13 11 8 2 فاس -قانون خاص   طالب منار علوش -35

 مقبولغير  11 12 15 12 2 فاس -قانون خاص   طالب القطاط محسن-36

 مقبول 12 14 12 12 4 وجدة -قانون خاص   طالب عطاء عصام -37

 مقبول 14 12 14 13 3 فاس -قانون خاص   طالب فرج القروف -38

 مقبولغير  10 10 14 11 2 فاسا -قانون خاص   طالب ياسين أسالك -39

 مقبولغير  10 13 12 10 2 فاس -قانون خاص   طالب رضوان حماني -40

 مقبولغير  10 13 12 14 2 فاس -قانون خاص   طالب رضا غريبة -41

 مقبول 13 14 13 13.50 4 فاس -قانون خاص   طالب سفيان بريطل -42

 مقبول  10 14 6 15 3 فاس -قانون خاص طالب صبار إسالم -43
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 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 نوع اإلجازة / الكلية

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 مقبول  11 15 13 13 6 فاس -قانون خاص   طالب نجيب الشاوي  -44

 مقبول  12 13 13 13 3 فاس  -قانون خاص   طالب هشام بن صدو  -45

 غير مقبول 16 10 14 11 2 فاس -قانون خاص   طالب عثمان أزغاي -46

 مقبول  14 11 - 12 3 تازة  -قانون خاص   ةطالب الزهرة طبوب -47

 غير مقبول 12 13 13 12 2 فاس -قانون خاص   طالب عبد الصمد الخزان -48

 مقبول  14 12 13 14 3 فاس -قانون خاص   طالبة سلوى البكوري -49

 مقبول 12 12 15 08 3 فاس -قانون خاص   طالب المجاهد لمغاري -50

 غير مقبول 15 13 11 10 2 فاس -قانون خاص   طالب أنوار سميري -51

 مقبول  16 16 13 10 3 أكادير -قانون خاص   طالب محمد أوتهامي -52

 غير مقبول 11 14 10 12 2 فاس  -قانون خاص   طالب سفيان الروى -53

 مقبول 14 13 14 12 4 تطوان -قانون خاص   طالب أشرف الفينز -54

 مقبول  11 14 12 10 5 تطوان -قانون خاص   طالب بدر الدين هرنان -55

 مقبول غير 12 14 11 12 2 فاس -قانون خاص   طالب عبد المجيد ادريسي منادي-56

 مقبول  12 11 12 10 4 مكناس  -قانون خاص   طالب امحمد احشاش -57

 مقبول  12 13 12 12 3 فاس -قانون خاص   طالب مروان كاهيم -58

 غير مقبول 13 12 11 12 2 فاس  -قانون خاص   طالب ياسر غالم -59

 غير مقبول 14 12 12 10 2 فاس -قانون خاص   طالب عزيز العناقي -60

 مقبول  11 14 13 13 3 فاس -قانون خاص   طالب حسن كسري  -61

 مقبول غير 06 12 15 11 3 تطوان  -قانون خاص   طالب صفاء الغرنيط -62

 مقبول  12 13 14 14 5 فاس -قانون خاص   طالب أنس مشهور -63

 غير مقبول 14 12 12 11 2 سال  -قانون خاص   طالب نهى بنزيان -64
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 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 نوع اإلجازة / الكلية

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 مقبولغير  13 10 12 12 2 فاس  -قانون خاص   طالب ياسين الحلوي-65

 مقبول 10 13 - 16 3 فاس -قانون خاص   ةطالب الصبابي سمية-66

 مقبولغير  13 14 14 10 2 فاس -قانون خاص   ةطالب السحيمي كريمة -67

 مقبول 12 13.50 14 10 3 فاس -قانون خاص   طالب نبيه محمد-68

 مقبول 11 12 - 12 5 فاس -قانون خاص   طالب عبد السالم العتيقي -69

 مقبول 14 13 13 10 4 فاس-قانون خاص   طالب عمر المعدني -70

 مقبول 14 16 - 14 3 تازة-قانون خاص   طالب هشام الحجوجي -71

 مقبولغير  11 10 13 13 2 فاس-قانون خاص   طالب غلمان سعد-72

 مقبولغير  11 10 14 13 2 فاس  -قانون خاص   طالب  أعراب أسامة -73

 مقبولغير  12 10 12 12 2 فاس -قانون خاص   طالبة عائشة ابن يحيا -74

 مقبول 16 10 12 14 3 فاس  -قانون خاص   طالبة أسماء دحمون -75

 مقبول 8 12 13 14 3 فاس -قانون خاص   طالبة الصنكي حليمة السعدية--76

 مقبول 14 15 11 15 6 فاس-قانون خاص   طالبة فدوى مرزوق -77

 مقبول 13 12 15 10 3 مراكش -قانون خاص   طالب يوسف زهير -78

 مقبول 12 13 13 14 5 فاس -قانون خاص   ةطالب بوعياشيمريم  -79

 مقبول 13 13 - - 4 اكادير-قانون خاص   ةطالب عبير عمري -80

 مقبول 10 12 - 12 3 مكناس-قانون خاص   ةطالب صفاء قيدة -81

 مقبول 12 11 14 13 3 فاسا -قانون خاص   طالب حسن علمي-82

 مقبولغير  10 13 13 14 2 مكناس -قانون خاص   طالب رضا الخفي -83

 مقبول 12 11 14 10 3 سطات -قانون خاص   طالب أشرف ضعيف-84

 مقبول 11 10 13 13 3 فاس -قانون خاص   طالب ابراهيم العلوي الصوصي -85

 مقبولغير  12 13 13 12 2 فاس -قانون خاص   طالب محمد أفتسان -86
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 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 نوع اإلجازة / الكلية

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 مقبولغير  10 12 12 13 2  مكناس -قانون خاص   ةطالب سكينة اشقوندة -87

 مقبول 13 12 12 11 4 فاس -قانون خاص   طالب اسماعيل المش -88

 غير مقبول 10 13 12 13 2 فاس -قانون خاص   ةطالب سارة رويسة -89

 مقبول 10 14 14 15 3 فاس -قانون خاص   ةطالب لمريني كوثر -90

 مقبولغير  13 10 15 10 2 طنجة -قانون خاص   ةطالب فاطمة الزهراء الرياحي -91

 مقبولغير  12 11 14 10 2 فاس-قانون خاص   طالب فوزي حماش -92

 مقبولغير  10 14 - 10 2 فاس-قانون خاص   موظف الحميد المشرععبد  -93

 غير مقبول 12 13 12 8 2 مراكش-قانون خاص   ةطالب سكينة بودروز -94

 مقبول 10 12 16 11.50 3  تازة -قانون خاص   طالبة مونية نبيه -95

 مقبولغير  13 15 15 10 2 فاس -قانون خاص   طالبة لوبنى سبيبيح -96

 مقبولغير  10 10 13 12 2  مكناس -قانون خاص   طالب طواهري هشام -97

 مقبول 12 13 13 13 5 فاس -قانون خاص   طالب فؤاد الجبيلي -98

 مقبول 10 13 16 12 3 فاس-قانون خاص   طالب رضوان الرقراقي -99

 مقبول 14 12 14 11 4 تازة -قانون خاص   موظف هشام عالم -100

 مقبول 15 12 - 12 6 فاس -قانون خاص   موظف حميد شرغو-101

 غير مقبول 12 13 - 8 2 اكادير-قانون خاص   طالب عمر ايت أوبر -102

 مقبول - - - - 5 أكادير-قانون خاص   طالب سعيد المومن-103

 مقبول 12 13.50 10 10 3 فاسا -قانون خاص   ةطالب فاطمة الزهراء تسولي واضح -104

 مقبول 13 12 14 12 3 فاس -قانون خاص   ةطالب خضاريسكينة  -105

 مقبولغير  12 12 14 12.50 2 فاس-قانون خاص   ةطالب فاطمة بنموسى -106

 غير مقبول 7 12 13 10 2 فاس -قانون خاص   ةطالب الحسناوي سكينة-107

 مقبول 16 16 14 15 5 اكادير-قانون خاص   طالب هاجر سليم -108
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 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 نوع اإلجازة / الكلية

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 غير مقبول 10 12 - 6 2  مكناس -قانون خاص   موظف فمحارزي يوس -109

 مقبول 14 13 11 10 3 تازة-قانون خاص   طالب أحمد حمداش -110

 مقبولغير  12 12 13 11 2 فاس -قانون خاص   طالب عزيز بلعياش -111

 مقبول 15 14 11 14 4 فاس -قانون خاص   طالب العيساوي أحمد -112

 مقبولغير  13 14 13 10 2 فاس -قانون خاص   طالب زكرياء لشقر -113

 مقبول 10 12 14 11 3 فاس-قانون خاص   طالب الصبار أحمد -114

 مقبولغير  13 12 - - 2 تازة-قانون خاص   طالب المزاح عبد العزيز-115

 مقبول 12 15 14 14 4 فاس-قانون خاص   ةطالب نور الهدى وشن -116

 مقبول 14 13 13 13 3 فاس -قانون خاص   طالب يونس السعدي -117

 مقبول 13 15 12 10 4 مراكش-قانون خاص   طالبة وداد بلقايد -118

 مقبولغير  10 - 14 10 2 فاس -قانون خاص   طالب بشرى زيرخ -119

 مقبولغير  - 10 12 11 2 طنجة -قانون خاص   طالب عثمان العرابي -120

 مقبولغير  15 10 13 10 2 مكناس-قانون خاص   طالب بوعنيك فؤاد -121

 مقبول 16 11 15 11 4 فاس -قانون خاص   طالب مليكة باعن -122

 مقبولغير  8 11 10 11 2 فاس -قانون خاص   طالبة سارة العمارغي -123

 مقبول 12 13 12 12 3 فاس -قانون خاص   ةطالب عائشة التواتي -124

 مقبول 12 12 10.50 11.19 3 تازة -قانون خاص   طالب منير المعيوف -125

 مقبولغير  13 13 - 13 2 فاسا -قانون خاص   طالب هالل اليوسفي -126

 مقبول 10 13 10 15 3 فاس -قانون خاص   طالب زكرياء مصدق-127

 مقبول 13 15 13 13 3 فاس-قانون خاص   طالب عمر السماني -128

 مقبولغير  13 12 11 11.2 2 مراكش -قانون خاص   ةطالب نسرين النعمان -129

 مقبول 14 13 12 13 6 فاس-قانون خاص   طالب حروني إبراهيم -130
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 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 نوع اإلجازة / الكلية

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 مقبولغير  10 10 13 11 2  مكناس -قانون خاص   طالب ياسين ناجي -131

 مقبول 12 13 12 14 3 فاس -قانون خاص   طالب عبد المجيد عداشي -132

 مقبولغير  10.5 10 12 12 2 فاس -قانون خاص   ةطالب زبيدة حريبش -133

 مقبول 11 13 15 15 5 وجدة -قانون خاص   طالب الزبير العزوتي -134

 مقبول 5 14 12 7 5 وجدة -قانون خاص   طالب سفيان المعديوي -135

 مقبولغير  10 13 10 10 2 وجدة-قانون خاص   طالبة خولة حنيني -136

 مقبول 11 11 - 13 3 فاس-قانون خاص   طالب عبد الرحيم الدراز -137

 مقبولغير  12 13 - 12 2 فاس-قانون خاص   موظف محمد بوقنونة -138

 مقبول 14 11 12 10 2 تطوان -قانون خاص   موظفة مونية زعنون -139

 غير مقبول 14 10 13 11 1 مكناس -قانون خاص   طالب العلمي مصطفى -140

 مقبولغير  - 14 12 14 2 طنجة -قانون خاص   طالب محمد حيسي -141

 غير مقبول 5 14 10 10 0 فاس -قانون خاص   ةطالب مريم الزويرش -142

 مقبول 11 12 13 13 3 مراكش-قانون خاص   طالب عزيز قسيمي -143

 مقبول 7 10 - 10 3 مكناس -قانون خاص   طالب الياس البقالي -144

 مقبولغير  10 11 12 11 2 فاس -قانون خاص   موظف عادل عيساوي -145

 مقبول 13 14 15 16 4 مراكش-قانون خاص   طالب أيوب ناصر -146

 مقبولغير  13 12 14 11 2 فاس -قانون خاص   طالب خليل فرادي -147

 مقبول 15 14 - - 3 الدار البيضاء  -قانون خاص   طالب عبد الواحد بوهدي -148

 مقبول 14 13 12 13 3 فاس -قانون خاص   طالب بالل الغزاوي -149

 مقبول 10 12 11 11 4 فاس-قانون خاص   طالب عبد اللطيف المرابط -150

 مقبولغير  11 12 13 13 2 فاس -قانون خاص   طالب مويجب توفيق  -151

 مقبولغير  11 14 13 13 2 مراكش -قانون خاص   طالب كرم الدين حسين -152
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 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 نوع اإلجازة / الكلية

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 مقبولغير  12 11 14 13 2 فاس -قانون خاص   طالب عبد الرحيم الزدودي -153

 مقبول 15 - 13.5 10 3 سال -قانون خاص   طالب محمد الركراكي -154

 مقبول 12 - 11 14 3 مراكش -قانون خاص   طالب محسين اغرابلة -155

 مقبولغير  13 10 12 6 2 تطوان -قانون خاص   ةطالب هاجر النوري -156

 مقبولغير  14 15 11 11 2 الرباط -قانون خاص   ةطالب سهام خيدري -157

 مقبولغير  13 11 12 11 2 مكناس-قانون خاص   طالب اغزافحقيظ  -158

 مقبولغير  15 11 11 13 2 فاس-قانون خاص   طالب حمزة الخاوة -159

 مقبول 16 13 13 15 6 أكادير-قانون خاص   طالب حفيظ سكور -160

 مقبول 11 12 13 12 3 فاس -قانون خاص   طالب يونس الكليبي -161

 مقبول 14 10 16 15 4 أكادير  -قانون خاص   طالب مبارك رضوان-162

 غير مقبول - - - - 2  أكادير-قانون خاص   طالب علي ايتعلي ايدير-163

 مقبول 13 10 12 14 3 أكادير -قانون خاص   ةطالب إيمان التكاني -164

 مقبول 12 14 11 14 3 فاس-قانون خاص   طالب ياسين الصحمودي -165

 مقبول 15 13 13 - 3 اكادير -قانون خاص   طالب اوهيالهاشم  -166

 مقبولغير  11 13 14 9 2 فاس -قانون خاص   موظف عماد العزوزي-167

 مقبولغير  12 14 14 11.5 2 مراكش-قانون خاص   طالب يحيى موحتي-168

 مقبولغير  12 12 - 11 2 مكناس -قانون خاص   طالب انوار البوطي -169

 مقبولغير  10 12 10 - 2 كاديرا -قانون خاص   ةطالب المحمديخديجة  -170

 مقبولغير  14 13 - - 2 أكادير -قانون خاص   طالب جمال مطوس -171

 مقبولغير  13 13 10 10 2 مكناس-قانون خاص   طالب عبد المجيد زاوي -172

 مقبولغير  12 13 14 - 2 مراكش -قانون خاص   ةطالب حكيمة السهل-173

 مقبول 12 12 14 10.6 3 مراكش-قانون خاص   طالب خليل ندعلي -174
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 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 نوع اإلجازة / الكلية

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 مقبولغير  12 12 12 16 2 مراكش -قانون خاص   ةطالب نهيلة الطاهري -175

 مقبول 14 - 15 14 3 سال -قانون خاص   طالب سهيل فتحي -176

 غير مقبول 15 14 10 - 1 فاس-قانون خاص   موظفة غزالن االسمر -177

 مقبول 12 13 14 12 4 فاس -قانون خاص   طالب بالل كعبوش -178

 غير مقبول 12 12 14 11 1 مراكش -قانون خاص   ةطالب عائشة الساقي -179

 غير مقبول 13 8 13 7 2 مراكش-قانون خاص   طالب حنان الراشدي-180

 مقبولغير  6 15 12 13 2 فاس-قانون خاص   طالب راعب العطالتي -181

 مقبول 13 14 12 15 5 تطوان-قانون خاص   طالب ربيع الغرباوي -182

 مقبول 14 14 10 12 3 تطوان-قانون خاص   طالب عبد المجيد الهوير -183

 غير مقبول 14 13 13 12 1 فاس -قانون خاص   طالبة زينب طهار -184

 غير مقبول - - - - 2 سطات-قانون خاص   طالب امينة بناصري -185

 مقبولغير  16 16 10 - 2 أكادير -قانون خاص   طالب أنوار امليل-186

 مقبولغير  14 16 10 - 2 اكادير-قانون خاص   طالب سعيد ورباجة 187

 مقبول 13 14 13 13.7 5 مراكش -قانون خاص   طالب ايوب الجديري -188

 مقبولغير  10 10 12 13 2 فاس -قانون خاص   طالب عبد الرحيم عراش -189

 غير مقبول 16 15 15 6 2   اكادير-قانون خاص   طالب مليكةاطالكي -190

 مقبول 5 14 13 14 4 فاس -قانون خاص طالب اسماعيل خليل -191

 مقبولغير  11 11 11 - 2 اكادير -قانون خاص طالب عزيز النكشة -192

 مقبولغير  12 12 15 16 2 مراكش -قانون خاص طالبة فاطمة الزهراء اوكدير -193

 مقبول 14 11 13 14.4 4 مراكش-قانون خاص   طالب سفيان احساين -194

 مقبول 15 14 13 14 6 اكادير-قانون خاص   طالب نور الدين بلكجر -195

 مقبول 14 13 12 13.4 5 مراكش-قانون خاص   طالب عائشة اوحداش-196
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 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 نوع اإلجازة / الكلية

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 مقبولغير  13 14 14 12 2 مراكش -قانون خاص   طالب ياسين دليمي -197

 مقبول 12 12 12 12.7 3 مراكش -قانون خاص   طالب عزيز جدان -198

 مقبول 14 13 15 11.14 5 تازة -قانون خاص   طالب سميح الكنوني -199

 مقبولغير  11 11 10 10.125 2 سطات-قانون خاص   طالب ايوب حاجي -200

 مقبول 11 11 12 10 4 وجدة -قانون خاص   طالب يونس الزياني -201

 مقبول 14 15 10 11 3 سطات-قانون خاص   طالب المهدي الميري -202

 مقبول 10 12 11.5 - 3 تازة -قانون خاص   طالب عمر داد -203

 مقبول 15 13 13 - 3 وجدة -قانون خاص   طالب سمية العيدوني -204

 مقبول 13 15 16 11 3 اكادير - قانون خاص  طالب يونس جعفر -205

 مقبول 11 14 14 13 6 الدار البيضاء -قانون خاص   طالب عزيز الزعيم -206

 مقبول 12 11 12 8.5 3 مراكش -قانون خاص   ةطالب غيتة الغزواني -207

 مقبول 12 10 13 14.4 3 مراكش -قانون خاص   طالب الشيخ المامي -208

 مقبولغير  12 13 15 10.6 2 مراكش-قانون خاص   ةطالب خديجة غيات -209

 مقبول 13 10 10 11 3 وجدة -قانون خاص   طالب مراد ورلوي-210

 غير مقبول 12 8 9 11 1 فاس -قانون خاص   طالبة اسية العبلو -211

 مقبول 12 - 14 14   5         مراكش -قانون خاص   طالب عبد الرزاق الزوين -212

 مقبولغير  15 12 11 10 2 سال  -قانون خاص طالب الطالعأنس  -213

 مقبول 13 12 14 - 4 اكادير -قانون خاص طالب اسماعيل عادل -214

 مقبولغير  10 13 16 16 2 سال -قانون خاص طالبة فاطمة الزهراء-215

 غير مقبول - - - - 2 اكادير -قانون خاص   ةطالب سومية لبشارة -216

 غير مقبول 6 10 8 10 1 سال-قانون خاص   طالب جابريمحمد  -217

 مقبول - - 12 14 4 فاس - قانون عام  موظف الحاج محمد السماللي 218
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 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 نوع اإلجازة / الكلية

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 مقبولغير  13 13 11 14 2 مراكش -قانون خاص   ةطالب الحسنية اعمرة -219

 مقبول 15 13 - - 3 اكادير  -قانون خاص   طالب سعيد ادبلخير -220

 مقبول 15 12 15 16 4 مكناس -قانون خاص   طالب مروان مليم -221

 مقبول - - 11 - 4 اكادير -قانون خاص   ةطالب زينب العسلي -222

 مقبول 12 12 14 12 4 مراكش -قانون خاص   طالب عبد الحق الرباح -223

 مقبول 10 11 11 11 4 اكادير -قانون خاص   طالبة ابتسام كانبة -224

 مقبول 13 10 14 10.3 4 مراكش -قانون خاص   طالب نبيل الفطناصي -225

 مقبولغير  13 15 8 10 2 مراكش -قانون خاص   طالب سعيد بوعبيد -226

 غير مقبول - - - - 2 اكادير -قانون خاص   طالبة نجاة بوعليل  227

 مقبولغير  10 - 14 14 2 مراكش -قانون خاص   طالب نبيل مصداق -228

 مقبولغير  11 15 12 11 2 اكادير -قانون خاص   ةطالب مريم رضا -229

 مقبولغير  12 12 - 10 2 مراكش -قانون خاص   طالب اسماعيل مينور -230

 مقبولغير  14 11 9.5 10.5 2 الجديدة-قانون خاص   طالب حمزة لمنور -231

 مقبول 12 15 10 - 3 سطات -قانون خاص   طالبة فاطمة مجيدي-232

 مقبول 15 13 10 14 5 الرباط-قانون خاص   طالب رشيد هورهور -233

 مقبول 13 13 12 12.4    3         مراكش -قانون خاص   طالب خالد بادلة -234

 مقبول 16 12 11 - 3 اكادير  -قانون خاص طالب ادريس الشنقوري -235

 مقبول 12 8 14 10 6 سال -قانون خاص طالب محسن ابن عزا -236

 غير مقبول 12 8 - - 2 سطات -قانون خاص طالبة عتيقة خلوقي -237

 مقبولغير  8 16 15 14 2 وجدة -قانون خاص   طالب ياسين صباح-238

 مقبول 12 12 10 10 3 اكادير-قانون خاص   طالب محمد ايت وشن -239

 مقبولغير  11 13 11 11 2 تازة-قانون خاص   طالبة وصال العبادي -240
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 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 نوع اإلجازة / الكلية

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 مقبولغير  13 14 11 14 2 مراكش -قانون خاص   ةطالب نجوى خلفي -241

 مقبولغير  15 13 12 - 2 اكادير  -قانون خاص   طالب احمد بوجعير -242

 مقبولغير  13 16 11 8 2 مراكش -قانون خاص   طالبة فاطمة ماما طهير -243

 مقبولغير  12.5 12 14 10 2 تازة  -قانون خاص   طالب يونس القروطي -244

 مقبول 15 13 14 14.7 5 مراكش -قانون خاص   طالب زكريا منير -245

 غير مقبول 12 - 7 - 1 اكادير -قانون خاص   طالبة الزهرة رخاوي -246

 غير مقبول 10 12 11 12 1 فاس -قانون خاص   موظف المصطفى الفاللي-247

 غير مقبول 14 16 12 12.4 1 مراكش -قانون خاص   طالب العسل وديع -248

 غير مقبول 10 13 - - 1 اكادير -قانون خاص   طالبة سلم الشراقة -249

 غير مقبول 14 14 - - 1 اكادير -قانون خاص   طالب عبد المغيث اد القائد -250

 مقبولغير  - - - - 1 اكادير -قانون خاص   ةطالب لطيفة الربان -251

 غير مقبول - - 14 - 0 اكادير -قانون خاص   طالب حمزة ادوطفرت-252

 غير مقبول 10 13 11 11.5 0 مراكش -قانون خاص   ةطالب نورة الرفيعي -253

 مقبول 13 13 14 16 4 مراكش -قانون خاص   طالب كمال ثالث -254

 غير مقبول 12 - 10 10.25 1 اسفي -قانون خاص   طالب خالد امصدر -255

 غير مقبول 12 12 7 12 0         الدار البيضاء -قانون خاص   طالب ياسين حمدان -256

 غير مقبول 10 10 10 16 1 مكناس  -قانون خاص طالب سعيد كرينه -257

 غير مقبول 13 14 13 11 1 اكادير  -قانون خاص موظف عبد الرحيم اصفية  -258

 غير مقبول 12 12 10 12 1 الرباط -قانون خاص موظف ياسين صالح الدين -259

 غير مقبول 13 13 14.5 10 2 تازة -قانون خاص   طالب اكرام احجارى -260

 غير مقبول - 5 - 11 0 مراكش-قانون خاص   ةطالب فاطمة الزهراء لبزار -261

 غير مقبول 15 14 12 10.9 1 مراكش -قانون خاص   طالبة ابن عزوز أحالم -262
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 االسم الشخصي والعائلي

 

 

 

 المهنة

 

 

 نوع اإلجازة / الكلية

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 غير مقبول 12 12 11 10 1 مراكش -قانون خاص   طالب اناس مدواني -263

 غير مقبول 14 12 12 10.3 0 امراكش  -قانون خاص   طالب اناس تازيط -264

 غير مقبول 15 10 10 - 1 اكادير -قانون خاص   طالب محمد ادبهو -265

 غير مقبول 10 10 13 11 1 مراكش  -قانون خاص   طالب عبد النبي البوعزاوي -266

 غير مقبول 10 10  10.5 0 مكناس -قانون خاص   موظف محمد الحسني 267

 غير مقبول 14 14 15 14 1 سال -خاص  قانون  طالب معاد قبة -268

 غير مقبول 13 10 12 10 1 محمدية -قانون خاص   طالبة الهام نميري-269

 غير مقبول 13 8 5 10 1 الدار البيضاء -قانون خاص   طالب أسامة لشهب -270

 غير مقبول 12 11 12 10 0 الدار البيضاء -قانون خاص   طالبة سعيدة بوراص -271

 غير مقبول 12 12 12 12 1 مراكش -قانون خاص   طالب ابراهيم االشهاب-272

 غير مقبول 10 12 11 10 0 تطوان -قانون خاص   طالب يوسف عالوي -273

 غير مقبول 14 12 15 - 1 اكادير -قانون خاص   طالب عبد الرحمان حاجي -274

 غير مقبول 12 13 13 13.4 1 مراكش -قانون خاص   ةطالب ياسمين ازهر -275

 غير مقبول 11 14 13 8 1 مراكش -قانون خاص   طالب هشام الزاكي -276

 غير مقبول 11 8 7 15 1 الرباط -قانون خاص   طالب ياسين الجباصي -277

 غير مقبول 11 11.1 11.2 8.8  0         الرباط -قانون خاص   موظف أيوب الشقيري -278

 غير مقبول 11 - 12 13 1 مراكش  -قانون خاص طالب كمال المروع -279

 غير مقبول 14 5 10 - 1 طنجة  -قانون خاص طالبة هاجر النهيبي -280

 غير مقبول 12 13 14 13 1 مراكش  -قانون خاص طالبة حنان اومسعود -281

 غير مقبول 12 12 12 11 1 طنجة -قانون خاص   طالب أشرف العناية -282

 غير مقبول 12 14 - - 0 سطات -قانون خاص   ةطالب نورة بوطالب -283

 غير مقبول 12 10 12.25 - 0 وجدة -قانون خاص   طالب صالح الدين اودانا -284
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 نوع اإلجازة / الكلية

 

 

 

 عدد الميزات

 نقط المواد األساسية

 

 

 

 م. ج ع.اإلجرام ق.ج.خ ق.ج.ع النتيجة

 غير مقبول 15 15 10 12 1 سال -قانون خاص   ةطالب بديعة بوضاض -285

 غير مقبول 13 10 12 4 0 فاس  -قانون خاص   طالبة نعيمة حنيني -286

 غير مقبول 8 13 10 13 0 مراكش -قانون خاص   طالبة فرح بحروي -287

 غير مقبول 11 11 10 - 1 اكادير  -قانون خاص   طالب محمد اوتركانت -288

 غير مقبول 12 13 16 - 1 مراكش -قانون خاص   طالبة سكينة الناصري بن الصغير -289

 غير مقبول 12 11 13 11 0 فاس -قانون خاص   طالبة حرية لكحل -290

 غير مقبول 10 14 7 10.5 1 سطات -قانون خاص   طالب عبد الرحيم ستاتي-291

 غير مقبول 7 14 - 10 0 مكناس -قانون خاص   طالب خليل ندير -292

 غير مقبول 12 14 6 10 1 مراكش -قانون خاص   طالبة إلهام اعويفية -293

 غير مقبول 13 11 13 12 1 الراشيدية -قانون خاص   طالب عبد المالك ناجم -294

 غير مقبول 11 - 10 14 1 أسفي -قانون خاص   طالب هاجر طوساني -295

 غير مقبول - - - - 1 اكادير -قانون خاص   طالب طارق الطوسي -296

 مقبول  10 14 13 12 5 فاس -قانون خاص   طالب أب علي يونس -297

 مقبول  14 17 15 11 4 وجدة  -قانون خاص   طالب حسن سراتة  -298

 مقبول  13 14 14 14 6 فاس -قانون خاص   طالب عمر محب -299

 غير مقبول 12.20 12.20 - 10.60 1 سال  -قانون خاص   طالب عبد الجليل الملياني -300

 

 

 ملحوظة:

 .بطاقة التعريف الوطنيةوالتوفر على  االختبارقبل موعد  نصف ساعة رالكتابي الحضو على الطلبة المقبولين الجتياز االختبار  -
 .II و I  مدرج بمقر كلية الحقوق الثامنة صباحاالساعة على  2017شتنبر  16سبت سينطلق االختبار الكتابي يوم ال -
 

 

 


