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2018شتنبر18 في فاس  

  نتائج االنتقاء االولي

  » الدستور والحكامة المالية"   «

20182019

  

ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالنيابة بفاس إلى علم 

" أنه استنادا   الدستور والحكامة المالية المترشحين للتسجيل في مسلك ماستر "

النهائية للطلبة  على محضر الفريق البيداغوجي للمسلك المذكور، تم حصر الالئحة

 كاآلتي: 2019-2018المتحان الكتابي برسم السنة الجامعية ا الجتياز المقبولين

 االسم والنسب
 رقم

 الملف

 1 الياس اغويبة

 2 همالل يوسف

 3 عبادي فائز

 4 التهامي لمغاري

 5 اشرف الدويري

 8 كناني علوي عماد

 10 خشوع ابتسام

 12 محمد فاسي

 13 عبد السالم العمراني

 14 ياسين حفالوي

 16 ادريس والي عبد الصمد 

 17 خالدي حسني كوثر

 18 أيوب بورقادي ادريسي

 21 الملياني مجيد 

 22 مريم الزويرش

 23 عبد الحي العمراني

 المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 

 العالي             والبحث العلمي

 جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل

 فاس-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
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 26 سفيان عثماني

 27 فتح اهلل العزوزي

 28 عبد الحكيم احمادي

 30 يوسف الهرسال

 31 محسن الزعري

 32 حسن الزعري

 33 صفاء شبيلي فياللي

 34 فؤاد لكي

 36 إلهام السالمي

 37 مريم التجاني

 38 عبد الصمد اقدار

 40 أنس أمين

 42 ايمان عمراين

 43 عز الدين سريبو

 44 هشام اليوسفي

 45 هشام فراجي

 46 شكيب البهالي

 47 عماد ابن الجد

 48 حمزة الرواطي

 49 محمد بلغمي

 50 صفاء عدي

 56 نعمان حجازي

 58 الرياض عادل 

 59 لحسن لغوالم

 61 السبتي هشام

 62 عزيزكرامي 

 63 محمد النجاري

 64 تمورت  الحسين

 66 رضوان اسرار

 67 المصطفى الفاللي

 68 محمد الرياني

 69 ايمان الشبابي

 70 ادريس سنسو

 72 محمد امرابط

 73 عزوز اليعكوبي

 74 ندى نفيس
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 75 محمد البوسالمتي

 76 محسن العباس

 78 يونس أفروخ

 79 سفيان انفيسي

 80 محسن كنبور

 81 اسماعيل اشحيمو

 84 زينب الحدادي

 85 منية بنيس

 86 رجاء الكرنة

 87 سمية لحميد

 88 محسن عسو

 89 فاطمة عبدالوي

 90 احمد ابرشان

 91 يسرى العيساوي

 92 اسماعيل اكميلي

 93 عمر ارجيلة

 94 عبد الصمد الحسني

 95 أيمن بن صفية

 96 فاطمة الزهراء الزاهدي

 97 التجريحميد 

 98 نسرين الصابري

 99 اسماعيل بلمعطي

 100 محمد نزهي

 101 فوزية المقتصد

 102 فاطمة الزهراء النجادي

 103 حسناء كامة

 106 بوبكر المجاهد

 107 اسامة متوكل

 108 كوتر العلوي

 109 عمر اهدي

 110 سهام رزاق

 112 علي خالد علي حسين

 113 مصطفى أرجدال

 114 سليمانيمحمد 

 116 محمد بالعافية

 117 سعد غلمان
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 118 أيوب االدريسي الفاللي

 120 سعيد بوكالطة

 121 ايمان بوشياه

 123 لطيفة المعطي

 124 يونس طيواط

 125 اسماعيل الحراشي

 126 سعد الهاشمي العلوي

 128 مستقر كوثر

 129 فدوى تبعيرت

 130 باهية مولودة

 131 عمر امجول

 132 الحبشي اسماء

 133 مطيع محمد امين

 135 بوحاج عبد الغني

 136 نبيل النشيوة

 137 دايدي محمد

 138 ياسر غالم

 139 سفيان بومعان

 141 محسين مريم

 142 الخطابي نسيمة

 143 عبد الحق قسال

 144 العطار اميمة

 145 حاسي دنيا

 146 ابراهيم ملوكي

 148 اناس النجاري

 149 شطيبةاناس 

 150 بنمنصور فاطمة الزهراء

 151 اسماعيل الحنان

 153 اسامة صيباري

 154 لعشيشي عبد الجليل

 155 يوسف الوردي

 159 مروان االبيض

 160 فيصل الصمطي

 163 لمياء ايت علي

 164 عمر علوي صوصي

 166 عزيز الناصري
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 167 محمد المومني

 168 محسن كطيب

 169 معاد ازويتن

 170 المفتاحي بوشرى

 171 لبنى الشطيبي

 172 الحاجي فاطمة الزهراء

 173 تيزكران محمد

 175 ماجدة بوطيب

 176 مريم مرجان

 177 ابتسام شكري

 178 لكرون توفيق

 185 مسيفي الهام

 186 الحسوني سفيان

 187 حكيمة الطاوسي

 188 نبيلة اليعقوبي

 190 بوقوال عبد االاله

 191 سعيد سفيان بن

 192 نجوى قرقوري

 193 انس الشاهد

 194 عبد اللطيف العمراني

 195 المتوكل عبد العاطي

 197 عبد االاله لبوج

 198 امال المالحي

 199 مراس حسام

 200 هشام اسليمان

 201 عصام الكنبور

 202 حمزة الخاوة

 203 رضوان بوقص

 205 وصال نسعلي

 207 امحمد الراشق

 208 الصمد الخزانعبد 

 209 كريم شفيق

 209 كريم شفيق

 210 امين بنجدة

 211 محمد الوراك

 212 فريد اليحياوي
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 213 ادريس فهد

 215 نور الدين فايز محمد 

 216 عبد الفتاح انفيسي

 217 محمد سعدوني

 218 محمد المحجور

 219 نادية القيمي

 220 هاجر مصدق

 221 انس طلحة

 222 بوعيلشيمريم 

 223 سكينة افراش

 225 عماد سعداوي

 227 أسامة البكاري

 228 محمد شهبون

 229 أيوب كريمين

 230 حميد كويطع

 232 رشيد بوتالمست

 236 عبد الجبار بودبزة

 237 المهدي السماللي

 239 محمد الخبيزي

 241 احمد المكور

 242 ابو بكر الخمريشي المزياتي

 244 معاد لطفي

 246 عائشة ابن يحيى

 247 بوكرين المجلد

 248 رشيد عفان

 252 ماجدة عبيبو

 254 مريم ونجلي

 255 رجاء بن داوود

 257 عبد الجليل الدخيسي

 258 بالل القلوبي

 259 الحسن لكحل

 261 عبد اإلاله مفتاح

 262 محمد احميداني

 263 نجاة اليشتومي

 264 عالء الدين الراجي

 266 دريسي محمد
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 267 زينب الخروف

 270 لطيفة عبارة

 271 اكرام ازكيطي

 273 أيوب سلواني

 274 عبد الناصر زعري

 277 فائزة حماد قسو

 278 شيماء بركات

 279 عبد الهادي غنينو

 280 حفيظ العباد

 281 فاطمة القنوفي

 282 كوتر مستقيم

 284 فاطمة الزهراء التائب

 285 ضحى الخاوة

 286 يونس العواد

 288 العزوزي عزيز

 289 اسماعيل شقرون

 291 مصطفى خلقاوي

 292 بجبج محمد

 293 باحنايك زكرياء

 294 كمال المريني

 295 مكداد لشعل

 297 خديجة المحمودي

 298 أسامة بوعزة

 299 عماد حيون

 302 بنعودة فاطمة الزهراء

 304 الزواكي اكرام

 305 بكور نعيمة

 307 عاللي فدوى

 308 عثمان بوزايدي شيخي

 309 فاطمة الزهراء متوكل

 310 محمد البطاري

 311 ابراهيم ليسير

 313 ابتسام الفطري  المغاري

 315 سفيان اسديري

 316 زكية الحمايني

 317 عبد الهادي الوداري
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 318 األشقم فؤاد

 320 عزيزة اصباي

 321 سهيلة السالسي 

 322 ليلى حليلو

 323 الشرع أمينة

 324 كنزة أوعدي

 327 مونية االدريسي

 328 ظهير محمد ابلعيد

 329 غزالن يوسي

 331 األكحل عبد الغفور

 332 ليلى نشيط

 333 سارة العطفاوي

 335 الشيكر غزالن

 336 أشرف الزبيري

 337 ياسين أعايد

 339 محمد المطفري

 340 أيمن ازوازو

 342 اغميد زهير

 343 رضى امغيوش

 345 حفيظ مومني

 346 قبور عبد المجيد

 347 مريم أيت حافي

 349 اسباعي عيسى

 350 يونس بوبو

 351 شكيب عراب

 353 مصطفى اسعيدي

 354 لطف اهلل الحجوي

 355 مولودي خالد

 356 حقون نهيلة

 357 ياسين بقاس

 358 سرحان محمد

 359 صباح الماللي

 360 المداحعبد العزيز 

 362 ماجدة بن احدش

 363 عاطف الشحوني

 364 خولة بمعمر
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 365 خولة حامدي

 367 رشيد العاشوري

 368 قويع زكرياء

 369 عبد اللطيف كدار

 370 مجوطي عبد الحفيظ

 371 فاطمة الزهراء الهنا

 372 عبد السالم التايك

 373 أحمد اياو

 374 فاطمة الزهراء المقدم

 375 عبد اللطيف الكط

 376 عبد الحق وردي 

 377 سارة فطير

 378 تازي سعيد

 379 لحسن بن الشيخ

 380 محمد مطيع

 381 محمد ايجيل

 382 حليمة االدريسي

 383 هشام معمر

 385 فاطمة الزهراء المسكاني

 386 عبد االله الشاكري

 387 مريم طقيطاق

 391 فيصل نزيه

 392 دنيا الشراط

 393 أمين المسرحي

 394 عبد الخلق العزيزي

 395 الحشمان المهدي كريم

 396 حسناء ناجي

 397 زهير كعبوش

 398 محمد أمين بنور

 399 عزيز العزوزي

 400 محمد اعريبة

 403 أمين الحضري

 404 فاطمة الزهراء الغالي

 405 محمد يحياوي

 405 محسن عمراني

 407 مراد الكريوي
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 408 البزيانيلحسن 

 412 محمد ياسي امشاشتوا

 413 الطيب عبد العزيز

 414 محمد افتسان

 415 رجاء لشهب

 417 اصفران حسين

 418 أمقران محمد

 419 أكاروم عياد

 420 لبنى الكداري

 421 الماموت القرشي

 422 شهبون عبد الواحد

 423 زكرياء حضران

 424 يوسف مزيان

 425 بوشقفي عبد العزيز

 426 نور الدين اليزري

 427 عبد الرحيم العبودي

 429 جواد الزخنبوي

 433 الحسن المجدوبي

 434 ادريس اعالل

 435 صباح الخلفاوي

 436 مريم الريفي

 438 شهبون عبد الصمد

 443 الزياني مريم

 444 ياسين براهمي

 447 عبد الرحمان بركة

 449 بلعياش عزيز

 450 غاني فؤاد

 452 أجادلي بشرى

 453 عبد الرحيم عراش

 454 الرزقي منير

 455 حمزة الزعراطي

 458 الرف فاطمة الزهراء

 460 سكينة محمى

 461 عثمان عيادي

 462 خالد قرباش

 464 محمد طيبي
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 تنبيه: 

بالكلية  7رقم زواال بالمدرج   12 الى  9 من 2018 شتنبر 22يوم السبت سيتم اجتياز االختبار الكتابي   

 

 465 محمد مالك

 466 زهير خويا

 467 نور الدين الطيبي

 468 عبد المالك حجاري

 469 كوتر امكور

 470 بقاس سمير

 472 محمد بودواية

 475 نادية عادل

 476 امحمد قندوسي

 477 نادية الديهاجي

 478 احمد الكنوني

 482 أنوار اليزري

 484 كريم التعلبي

 487 سعاد لمليجي

 489 كوتر البقالي

 490 مصطفى بن علي

 491 عبد العزيز عزوزي

 492 رشيد الحيداني

 494 محمد لفريدي

 495 بنموعثمان 

 497 احماد عتيوي

 498 محمد أغزال

 499 نادي ايت لوحي

 501 سفيان حليم

 503 فردوس بحاجي

 505 محمد اسفوال

 507 يوسف واضيح

 509 نصيرة زيدان

 511 خالد أطلحة

 512 عمر الوزاني االبراهيمي

 514 محمد اليزري

 515 زهرة الحجيرة


