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 مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية

بأسماء الطالبات و الطلبة الذين تم انتقائهم للمثول أمام لجنة المقابلة من أجل ئحة ال

بسلك الدكتوراهالتسجيل   

 فريق البحث  " المالية العامة " -

 الرقم االسم الكامل الرقم االسم الكامل

 20 ازرقان سعيد 78 الحكيم سلوى

 21 االدريسي زهيرة 83 يوزكري زكرياء

 22 الغبار فدوى 88 الصوفي الدين نور

 23 االطرش يوسف 89 مروني وفاء

 30 العلمي محمد 94 المفضلي بلقاسم

الكدي الفتاح 96 هالل سعاد عبد     31 

اليوسي لحسن 97 السوسي حاتم   32 

 37 صحصاح سعيد 98 خاتم غزالن

 االدريسي ادريس
 الركراكي

 42 الداودي عادل 102

 48 رماش سامية 104 لبنى بلعتيق

 49 العسري هشام 105 صاغي محمد

 50 الصباوي سمير 110 عبادي حسني

 51 الشاوي هشام 113 هدار حفيظة

 52 عبد الرزاق الغنضور 116 النجار عمر

 56 شامي حمزة 119 العلوي الدين نور

 61 زالتي توفيق 121 العلوي النايبي حسن

 66 شواي رشيدة 125 الخنشوفي امال

 68 البوشبتي زهير 128 الخيار زهور

 69 العروسي حمزة 129 الشياحي علي

 70 العابيد فيصل 130 كادي خالد

 71 الخال صبرا 134 صدوق عصام

 73 شرايطي يحيى 141 بحسوس محمد

 76 العساوي رشيدة 142 الجرموني محمد موالي

 77 االعرج رحيمة  149 الخنك اسماعيل

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي 

 و البحث العلمي

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

 فــاس - كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
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 فريق البحث " القانون االداري و العلوم االدارية " -

 الرقم االسم الكامل الرقم االسم الكامل

فاطمة الزهراء ادريسي 
 عايدي

 1 هشام لفقيه 74

 3 طارق الشباري 75 محمد مويجب

 4 عبد هللا المنصوري 80 دنيا مرزاق

 5 عبد المنعم اليزري 86 سعاد اغانيم

فاطمة الزهراء 
 احنسيس

 11 عمر البكوري 99

 12 فتحي القاسمي 100 رزوق محمد عبده

 13 ايت الطالب خالد 111 عثمان حجية

 15 انوار الوطاسي 114 جواد دحاني

 18 عز الدين بن قدور 117 محمد بن داوود

 19 عبد الحكيم تيزيوي 118 جمال احرمرش

 24 مليكة زيني 126 عماد البرادي

 27 محمد سالم ببيت 127 المرابط قؤاد

 131 رجاء بنعقة
حسناء علوي 

 اسماعيلي
29 

 34 احميدان رمضاني 132 رشيد افروخ

 35 عز الدين بوقيش 135 خليل اليزري

 39 نعيمة السامري 138 زينب العشابي

 43 كريم الرحماني 139 عماد فحصي

 45 فؤاد المنصوري 140 عواطف سالكة

 54 سعاد المفيد 144 مريم المروني

 55 ادريس الحمومي 146 عدنان السلمي

 57 يوسف محموم 148 احمد بوشناقة

 

 59 حليمة احياك

 60 اسية الهرواي

 62 قاسم الكموني

 63 ادريس بويحياوي

 67 الراضي محمد علي

 72 يوسف فريدي
 

 

 

 



 الدستوري فريق البحث " القانون  -

 الرقم االسم الكامل الرقم االسم الكامل

 2 إيمان لمرابط 93 توفيق االحمدي

 6 يوسف الفياللي 101 الياس مناري

 7 رشيدة اليزري 103 المقدم بدر

 8 اسامة حميدون 106 مصطفى بوزيان

 10 محمد امين مبخوت  108 محمد الواضح

 25 سمير طهريين 109 امان حبيبي

 26 عمر عويش 112 ابراهيم بحوث

 33 سلمان مهوي 115 عبد السالم التواني

 36 محمد باعطي 123 عبد االاله فرحان

 38 ايوب ساجد 124 سميرة البخاري

 40 فاطمة الزهراء ابريكي 133 زهرة مشروح

 41 عبد الرحيم اللبار 136 الزاوي رشيد

 53 عبد الوهاب اهرموش 145 علي ايكو

 58 نصر الدين عمسي 147 محمد حساين

 64 مريم جمال االدريسي 150 محمد انس المودني

 
 
 
 
 
 

 82 كمال النايمي

 ادريس بحي
 

84 

 87 عبد المجيد الخلفي

 90 سعد بصار

 92 عبد المنير الوشاتي

 

 قانون البيئة "البحث "  فريق -

 الرقم االسم الكامل

 9 محمد يسين الركيبي

 46 يونس الراتي

 47 مهدي بوعرفة 

 81 كمو نزهة

 91 سعيد بن فارس

 95 عبد اللطيف المنوي

 120 جواد الخرازي

 137 فاطمة االزمي العدلي

على الساعة  2017نونبر  2و  1ستجرى المقابلة الشفوية يومي 

صباحا التاسعة  


