
 

 

 

2018شتنبر18 في فاس  

  نتائج االنتقاء االولي

  » النزاعــات لفض الـبديلة الـوسائل  «

20182019

  

ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالنيابة بفاس إلى علم 

" أنه  النزاعــات لفض الـبديلة الـوسائل المترشحين للتسجيل في مسلك ماستر "

استنادا على محضر الفريق البيداغوجي للمسلك المذكور، تم حصر الالئحة 

-2018المتحان الكتابي برسم السنة الجامعية ا الجتياز النهائية للطلبة المقبولين

 كاآلتي: 2019
 

 رقم الملف االسم

 1 عماد الصوفي

 2 اسماعيل خنوسي علوي

 3 عبد السالم العمراني

 4 جهاد قريشي

 5 عبد الحي العمراني

 6 اسماء دحمون

 8 اسامة مستعين

 9 انس راي

 10 فاطمة الرباطي

 11 استيتوعبد المنعم 

 12 عبد المولى جبوري

 14 جمال القسيمي

 15 عبد الناصر الزعري

 17 ايوب ثابت

 20 محمد امين اوشن

 22 مصطفى فاتشان

 23 حميد الشايبي

 24 محمد غورة

 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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 25 يوسف بلكيري

 26 فؤاد درهون

 29 عبد القادر سخمان

 30 رضوان بوزعتة

 31 عبد اللطيف ازغاي

 32 محمد العزوزي

 36 سهام الطاهري

 37 يوسرى رمضان

 38 نسيمة نسعلي

 39 رضى المالكي

 41 محمد رشيد

 44 محمد الغازي

 45 يوسف مفيدي

 46 خولة ركنة

 47 حسنية سهيبي

 49 عزيز العناقي

 51 عبد الرحيم خريمش

 55 عبد الكريم صيري

 58 فاطمة بكور

 61 ضحى مسعود

 62 الطايق خولة

 63 سوبانعثمان 

 67 الحمداني حمزة

 68 احميداني عبد الجبار

 69 مريم مسعودي

 70 أناس النجاري

 72 منال بودبزة

 73 فاطمة عبدالوي

 74 عزيز بنزيان

 75 عصام العمري

 78 أحمد الدرقاوي

 80 أحمد الحظراوي

 85 عماد السامي

 87 سكينة الكمودي

 94 فؤاد الرملي

 96 عبد الصمد بن توزالت

 97 أسماء العلوي

 98 عثمان زيدوح

 99 ابتسام األحمر

 100 أيوب بولبخور

 102 سفيان بن سعيد

 103 ابراهيم عابدي



 109 المتوكل عبد العاطي

 110 زكرياء تزيت

 111 إلهام الطاهيري

 112 سناء المحتريم

 115 لمساء العيشي

 119 محمد بورايس

 120 عبداإلاله بوقوال

 124 بنموسىأنس 

 125 كريني حنان

 126 ياسين الهوش

 127 حسان الدرقاوي

 129 هناء العباسي

 130 إيمان الطوبيات

 131 حفيظ العاطفي

 132 عجعاج شيماء

 133 السعيدي عبد المنعم

 135 منى التمتام

 137 الدياني سكينة

 140 كمال ازريويالت

 141 خالد السرغيني

 142 سليمان الماموني

 144 دروسي محسن

 145 حمزة امجاهدي

 147 سارة بوعودة

 148 ابراهيم اخوية

 149 الركيلي عبد الواحد

 151 وليد خيبر

 154 زين الدين عبد الباسط

 155 يوسف ابهباب

 157 أحمد الفليلي

 159 يوسف بومسهول

 166 مراد طرو

 168 بردعي فؤاد

 170 حمزة بومية

 171 اقدور فؤاد

 173 الزهراء الراشدي فاطمة

 178 رضوان العسراوي

 180 هناء أبانا

 181 محمد قاسي

 182 دعاء بمحير

 183 حسن البازي

 184 اوشط زينب



 189 عبد الغني الزيتوني

 191 الشباني ماجدة

 192 عائشة ادريسي منادي

 194 ازكاغ الحسين

 196 نبيل بونو

 197 فاطمة الزهراء الرميش

 199 اسية مسالم

 202 نهى هرشال

 203 بكري فاطمة الزهراء

 206 رحاب حلومي

 207 اشقير خالد

 208 سكينة هنو

 209 الحمومي عثمان

 210 محمد الطالبي

 217 احمو المختار

 224 الزبيري اشرف

 225 يوسف فاتح

 226 عز الدين الحسناوي

 230 حجي عز الدين

 233 سعيدة سياوي

 235 مصطفى العواد

 236 مريم شفيق

 240 بلغمي محمد

 242 ايت موحند ايمان

 244 مراد الكريوي

 245 هاجر مترجي

 246 عزيز البزيدي

 247 فاطمة الزهراء بركام

 248 طارق لقشوع

 251 منعم البزيدي

 253 ايوب حريثي

 254 العزوزي اشرف

 256 عزيز نجيب

 257 الصعودي عبد المطلب

 259 فهد شباب

 260 بيمكعثمان 

 262 سكينة لوربيكة

 263 وفاء الشاوني

 265 ابراهيم جابر

 269 البخدادي

 270 مكوار هشام

 274 يوسف شريفي علوي



 276 الهيفور سفيان

 277 حميد الكاميري

 278 سكينة الجواللي

 283 عزيزة خياطي

 293 الناجي زهير

 294 خليل فرادي

 295 يوسف  كبردي

 296 اضعيس هند

 299 اضريف سعيد

 303 كوثر العبدي

 308 الطهريوي زكرياء

 314 بن سيدي محمد
 

 تنبيه: 

4 بالمدرج 18  الى  16 من 2018شتنبر  20سيتم اجتياز االختبار الكتابي يوم الخميس   

 

 

 


