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2018شتنبر18 في فاس  

  النتقاء االوليانتائج 

  "المالية التشاركية"

20182019

 

ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالنيابة بفاس إلى علم 

" أنه استنادا على محضر  المالية التشاركية "المترشحين للتسجيل في مسلك ماستر 

 الفريق البيداغوجي للمسلك المذكور، تم حصر الالئحة النهائية للطلبة المقبولين

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

 

 رقم الملف اإلسم الكامل
 1 أخنوسي علوي إسماعيل

 3 هاشمي إسماعيل

 4 حمزة حالمي

 5 الصمدالحسني عبد 

 6 التجاني مريم

 7 صائغ مريم

 8 بزكوري خالد

 9 زركان هجر

 11 العزوزي محمد

 12 الثابت أيوب

 13 أقضاض وليد

 15 وزاني الشاهدي لبنى

 16 الوازني الشاهدي نصيرة

 17 الركباوي يسين

 18 فاتشات المصطفي

 19 محمد أهكاش

 20 منصوري منير

 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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 21 الحدادي زينب

 22 سميرهدهود 

 23 الهالوي هجر

 24 مصلح يونس

 26 ملكي عبد الخالق

 27 العناقي عزيز

 29 عالم هشام

 30 بوغرارة دريس

 31 بالعافية محمد

 32 وهيب أيوب

 33 الزاوي حسام

 34 الجوادي سلمى 

 35 تابرت فدوى

 36 البعرار أسامة

 37 سميري أنوار

 38 غالم ياسير

 39 العطار أميمة

 41 الصادق محمد

 42 فراج كريم

 43 الدرقاوي أحمد

 44 البوشيخي يونس

 45 طواش سكينة

 46 عبد المنعم مصطفى

 47 البكوري مصطفى

 48 الحنان إسماعيل

 49 فري سفيان

 51 نحاس محمد 

 52 العبدالوي محسن

 55 الحوري محمد

 56 بوزيد سفيان

 57 العماري عصام

 61 المفتاحي بشرى

 62 علوي حنان

 63 باحنني زهرة

 66 لعناية إبراهيم

 67 شكري إبتسام
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 69 حداش رياض 

 70 صالح إدريس

 71 شباب أميمة

 72 دنكوري طارق

 73 الكزار عبد الرحيم

 74 بنعيش حميد

 76 طلحة رضوان

 77 اسليمان هشام

 78 طيب محمد

 79 العلوي الصوصي 

 83 بولرباح الحسن

 84 ايمانالعسري 

 86 سعداوي عماد 

 87 خالطي مريم

 88 كوباشي سندس

 89 حيدة محمد

 90 المعروفي زهير

 92 الحارتي هاجر

 94 الراشدي فاطمة الزهراء

 95 جاموس ابراهيم

 97 الوالي محمد

 98 البرينسي 

 99 فقيري العلوي عاطفي

 101 اشقليبة  عبد الفتاح

 104 حمدوشي عبد االاله

 106 الزاكي عبد القادر

 107 وردي عبد الحق

 108 التوزاني محمد

 110 الشاكري عبد اإلاله

 111 وهني مراد

 114 معتصم عماد

 115 ناجد عبد المنعم

 118 العريم عمر

 120 هنيدة سمية 

 121 البابي هشام

 123 شفيق مريم
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 تنبيه: 

.6 بالمدرج 14 الى 12 من 2018 شتنبر 20يوم الخميس سيتم اجتياز االختبار الكتابي   

 

 125 آيت موحند ايمان

 126 السليماني يسرى

 127 الرحيمالدراز عبد 

 128 مومني حسن

 129 المحروق لطيفة

 131 النجاري سناء

 132 بوربيكة سكينة

 134 مكوار هشام

 135 مرزاق إلياس

 136 الكباص فاطمة

 137 تسخير حمزة 

 138 أميري مصطفى


