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كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية -فاس
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فاس في 18شتنبر2018

نتائج االنتقاء االولي
» العدالة الجنائية والعلوم الجنائية «
2019 2018
ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالنيابة بفاس إلى علم
المترشحين للتسجيل في مسلك ماستر " العدالة الجنائية والعلوم الجنائية " أنه
استنادا على محضر الفريق البيداغوجي للمسلك المذكور ،تم حصر الالئحة
النهائية للطلبة المقبولين الجتياز االمتحان الكتابي برسم السنة الجامعية -2018
 2019كاآلتي:
رقم الملف  -االسم الشخصي والعائلي
 -1زينب الرزيوي
 – 2يسرى المختاري
 3عثمان البارودي
 – 4أيوب الشامي
 – 5انتصار مصباح
 – 6بدر الدين لوديي
 – 7ياسين حفالوي
 – 8زينب بنسليمان
 – 10حليمة حماني
 – 11كوثر قالل
 -12جهاد فريشي
 -13بالل الهيري
 -14مساعد عثمان
 -15خديجة الفياللي
 -16بنعيسى خوتي
 -17أيوب اللبار
 -18أيوب كماح
 -19هشام الزاهر
 -21حميد الشايبي
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-22بشرى اجبير
-23عبد اللطيف المرابط
 -24فاتن بلكبير
-25ايوب احمادت
 -26عادل حماني
-27وليد اقضاض
 -28خالد ايت همو
 -29علية الممناوي
 -30ايمان العياشي
 -31الغالية الفقير
 -32جواد الشناوي
 -33عماد الدين الرغيوي
 -34هشام الجناتي االدريسي
 -35عبد الرحيم الحساني
-36مصطفى الرزاقي
 -37نجيب بحاجة
 -38سمية الخرازي
 -39حسام الزاوي
 -40فاطمة الزهراء بن اشعايب
 -41يونس مصلح
 -42عبد الخالق مالكي
 -43أنس الزلكامي
 -44كريمة الشرقاوي
 -45فاطمة التونسي
 -46شرف حفيان
 -47محمد السماكي
 -48كريمة السحيمي
 -49يوسف مفيدي
 -50خولة الزغاري
 -51ادريس بوغرارة
 -52عزيز بنزيان
 -53اسامة رقود
 -54نبيل منثورو
 -55سارة عميرة
-56سعد غلمان
 -57كوثر مستقر
 -58سميح الكنوني
 -60يوسف مكريني
 -61ابراهيم ببايا
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 -62اشرف التهامي
 -63عثمان الرحموني
 -64محمد الصادق
-65نجالء الكطاري
-66مريم الصائغ
 -67فتيحة متقي
-68مريم منزات
 -69عادل حسناوي
 -70سكينة الطواش
 -71حفيظ كورب
-72مصطفى البكوري
 -73حمزة ولد بنعالل
 -74زينب اوفقير
 -75كملية لشهب
—76نور الهدى وشن
 -77عادل المخبر
 -78رحمة الحرشاوي
 -79ياسين مسطفى
 -80عبد الكبير المير
 -81فاطمة الزهراء السالمي
-82حنان الصفواني
 -83سميرة الشنوني
-84حسنية القبلي
 -85عبد الصمد بن توزالت
 -86مريم ابو مهدي حسني
 -87محمد مسعودي
 -88اسماعيل االزمي
 -89وفاء عنيا
 -90امل نوينا
 -91ايوب بايشير
 -92زكرياء مصدق
 -93خالد فراح
 -94سعيد خضراوي
 -95عالء المسيح
 -96محمد التوش
 -97سلوى االدريسي
 -98مصطفى رخو
 -99ايوب بنجبالة
 -100سعيدة رشيد
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-101ابراهيم رادوي
 -102مراد الرجواني
-103كريم مساوي
 -104اسية جاني
 -105نرجس عماري
 -106فريد امعضشو
-107لبنى اكرد
 -108انوار ابن سبيكة
 -109فؤاد بردعي
 -110عبد العالي كحكور
 -111معاوية الرازي
-113عبد اللطيف الربوز
 -114سعاد واسين
-115عبد الكريم دريوش
 -116توفيق الجديوي
 -117سمية الصبابي
 -118جميعة ابكشو
 -119يسرى الناصري
 -120هشام عالم
 -121عبد الناصر زعري
 -122محسين اغرابلة
 -123حمزة ايت عبد النبي
 -124ابراهيم اوخوية
 -125حفيظة معدولي
 -126عبد االاله بن قاضة
 -127فاطمة الزهراء التائب
 -128قاسم علو
 -129محمد قاسي
 -130احمد امين اوسفار
 -131سعيد المفقي
 -132حميد ويحيى
 -133رشيد العاشوري
 -134سعيد العشيلي
 -135محمد اوتهامي
-137فاطمة الزهراء التسولي واضح
 -138خديجة السحمودي
 -139جمال الفيجل
 -140رحمة العلوي العمراني
 -141خديجة مزوز
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 -143مراد المختاري
 -144سفيان الروى
 -145خالد حمزاوي
 -146عبد اللطيف كدار
 -147محمد بوقنونة
 -148سعيد التازي
 -149احمد الحجوجي
 -150عيسى السباعي
 -151هشام بوكطيبة
 -152بري عمي ادريس
 -153بهاء العدراوي
 -154المجاهد المغاري
 -155محمد افتسان
 -156محمد بلغمي
 -157اسامة لعبيدي
 -158خديجة علوي
 -159صبغة اهلل اسميحي
- 160عادل النصيري
-162عبد المجيد عداشي
-163نبيل بنهاني
 -164عدنان ركالة
 -165طارق لقشوع
 -166بشرى كعوش
-167سارة جبناتي
-168رضوان زريعة
 -169شيماء جغراف
 -170زينب الحمياني
-171ايوب الهروشي
 -172الياس مرزاق
-173مصطفى الزوالي
 -174سمية الدرقاوي
 -175اسالم الصبار
 -176احمد السكوفي
 -177انور ايردان
 -178محسن مريتون
 -179عصام اكوردو
-180ايوب الصبار
 -181ليلى بوهطاطي
 -182خليل فرادي
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 -184محمد اليزري
 -185حسام بوطربوش
-186يونس اباعلي
تنبيه:
سيتم اجتياز االختبار الكتابي يوم السبت  22شتنبر  2018من  10الى  12بالمدرج 6
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