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 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

 

 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

 فــاس -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculté des Sciences Juridiques Economiques etSociales-Fès   

 ةالشفوي مقابلةالئحة الطلبة المقبولين الجتياز ال

 رقم الترتيب رقم الملف االسم والنسب

 1 5 يوسف المخلوفي

 2 1 زينب ثوم بنشقرون

 3 19 لمياء فلكي

 4 34 الكوط زكية

 5 15 لمياء منصف

 6 22 البوجيديمنير 

 7 43 كوثر زركان

 8 17 رضوان عبدالوي

 9 16 مهدي لمام

 10 112 كمال منهوش

 11 85 احمد الحمومي

 12 42 كوثر هاني

 13 53 عبد اللطيف المزرع

 14 7 هاجر االندلسي

 15 3 نور الدين االكحل

 16 82 عادل الخزري

 17 32 رضوان السايح

 18 46 يوسرى بورحلة

 19 49 االشقر الحسن

 20 98 عبد الهادي حيدة

 21 118 اليوسفي توفيق

 22 20 ايطو اسديد

 23 83 عبد الرزاق الغماري

 24 64 منار راشد

 25 44 الحسين الطحال

 26 75 صالحة نعيمة

 27 106 عبد العزيز الصروخ

 28 90 العمراني الحسين

 29 78 لمياء بينة

 30 13 محمد العيساوي
 

 



 
 
 
 
 
 

   

 مركز الدكتوراه في العلوم السياسية والقانونية
 مختبر الدراسات والبحث:" الطفل ,األسرة والتوثيق"

   2019-2018: السنة الجامعية                                 

2 
 

 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

 

 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

 فــاس -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculté des Sciences Juridiques Economiques etSociales-Fès   

 رقم الترتيب رقم الملف والنسب االسم

 31 96 يونس عروب

 32 71 ايت ابعي عبد هللا

 33 51 ادريس السبعاوي

 34 73 حمزة صفر

 35 105 يوسف ولعاشر

 36 62 داود حجاج

 37 77 ايوب العنصري

 38 79 السباعي الحسن

 39 87 ميلود اقنوش

 40 37 احمدي فاطمة الزهراء

 41 84 هشام باحسيني

 42 89 دنيا طياش

 43 29 خالد بوحروش

 44 114 رشيد بلحسن

 45 76 الهرتوني امحمد

 46 40 شيماء برادة

 47 28 عبد اللطيف الدراز

 48 33 شيماء الطيبي

 49 10 هشام مايضيع

 50 21 محسن اليونسي

 51 91 عمر مطيع

 52 93 معاذ المكي

 53 8 كوثر حضري

 54 103 فدوى بنسالم

 55 11 وارثيني بوزيان

 56 45 ياسين بونجاوي

 57 39 ال الشيخ العلوي عمر

 58 88 الجاي وفاء

 59 50 تسنيم الشركي

 60 81 زينب الغروسي

 61 47 محمد االشهب

 62 23 عبد الرحيم لطفي

 63 113 امين غريب

 64 74 عبد المنعم مرشد

 65 41 عادل نصيف

 66 18 حسن الدحماني
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 رقم الترتيب رقم الملف والنسباالسم 

 67 102 قاسمي يونس

 68 86 الطويل احمد

 69 15 محمد برناكي

 70 59 سيرجاوي اسماء

 71 97 عمراد عبد المومن

 72 31 بدر يوسفي

 73 99 خليهانا اطويف

 74 117 رضوان ايوسف

 75 30 عادل الدحيمن

 76 58 مريم اشليبخ

 77 115 الخديري امال

 78 55 مقورمحمد 

 79 94 محمد اسو

 80 108 رشيد المبروك

 81 111 فاطمة مطيع

 82 65 اسماعيل شاطر

 83 92 البرج سومية

 84 38 بلفقيه فاطمة الزهراء

 85 100 المخلوفي فضيل

 86 63 الشاعري ايمان

 87 110 اشهبون اسماعيل

 88 26 بوبكر بخميس

 89 52 اكرام الهواري

 90 12 المنصوري خليل

 91 104 المومني عبد الحليم

 92 6 الحسن اخشاب

 93 116 بنيشي عماد

 94 80 فيصل العناوي

 95 48 مرية انغاس

 

 من الرقم الترتيبي 

 66إلى  1

  2018نونبر  15المقابلة الشفوية يوم الخميس 

 صباحا بمركز الدكتوراه 10على الساعة 

 من الرقم الترتيبي

 95إلى  67 

  2018نونبر 16المقابلة الشفوية يوم الجمعة 

صباحا بمركز الدكتوراه 8على الساعة   


