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  2013-2012جامعة سيدي محمد بن عبد هللا السنة الجامعية : 
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس

 
 

 ماستر منازعات األعمال
 (الفوج الثاني)

 

 نتائج االنتقاء األولي (دراسة الملف) :
 المرشحون المدعوون الجتياز اختبار كتابي

 
 
Iالمرشحون الحاصلون على اإلجازة في القانون الخاص من كلية الحقوق بفاس - 
 

 معدل مواد التخصص االسم والنسب الترتيب
 14.70 فتح هللا الحمداني  .1
 14.04 نزهة مصباح  .2
 13.50 محسن جبيلو  .3
 13.25 نادية أقسو   .4
 13.16 محمد األعرج  .5
 13.12 عبد الرزاق الغندور   .6
 13.10 الحسين شماخ  .7
 13.08 كريم شحم  .8
 13 اسماعيل القريشي  .9

 13 العفوري سوليمة  .10
 12.83 الغالي سعيد  .11
 12.66 محمد أعراب  .12
 12.54 كمال كشكاش  .13
 12.50 شريف بوغزالة  .14
 12.50 كريم خروم  .15
 12.44 محمد بوهراوة  .16
 12.40 الحوتة عبد الهادي  .17
 12.41 باللة عبد المالك   .18
 12.40 اليوناني العربي  .19
 12.36 دنيا الفزيقي  .20
 12.33 مديحة الزهر  .21
 12.33 مريم نعيمي  .22
 12.29 مريم حرمة هللا  .23
 12.25 فاضل مساوي  .24
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 12.25 محمد بنعيسات  .25
 12.16 محمد هدهود  .26
 12.12 اتخرفة عبد الرحمان  .27
 12.11 خالد زرود  .28
 12.08 نور الدين زهري  .29
 12.08 كوثر أقلوف  .30
 12 سعاد العفاني  .31
 11.90 عادل بتكمنتي  .32
 11.88 صابر عزيزة  .33
 11.87 رزاق كوثر  .34
 11.77 محمد الحرشاوي  .35
 11.75 الرائي الحسن  .36
 11.72 الحبيب عبد العزيز  .37
 11.70 الرمادي رضوان  .38
 11.70 دونيا بنسليمان  .39
 11.66 زكريا التوتي  .40
 11.66 الداودي عادل  .41
 11.62 وزاني تهامي عادل   .42
 11.54 العزوزي محمد  .43
 11.50 الحسنية الزواك  .44
 11.50 يونس أمجوط  .45
 11.50 ابتسام موحى  .46
 11.45 عبد اإلله فرحات  .47
 11.41 عبد المنعم القطاط  .48
 11.40 مريم القلبي  .49
 11.16 محمد السامري  .50
 11.33 عماد تملت  .51
 11.29 عبد الرحيم أقاش  .52
 11.25 زهير الزرزاري  .53
 11.25 محمد أنور عمرانة  .54
 11.25 فاطمة الزهراء قليول  .55
 11.25 عبد العالي الزياني  .56
 11.22 محمد أزروال  .57
 11.18 حنان ولد العوجة  .58
 11.16 عادل نصيف  .59
 11.15 جميعةالكسابي  .60
 11.08 إيمان مجاهدي  .61
 11.08 فاطمة ازور  .62
 11.08 محمد الجرش  .63
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 11.08 كريم دادا  .64
 11.04 ملواش محمد  .65
 11.04 أسماء اإلدريسي أسماء  .66
 11 لمحمدي رجاء  .67
 11 محمد إدريسي  .68
 11 خالد العصابي  .69
 10.91 الفضيلي توفيق  .70
 11.90 معاد بن احدش  .71
 10,90 صالحة نعيمية  .72
 10.87 مريم علوي مدغري  .73
 10,87 عبد العزيز زراولة  .74
 10.87 أسامة ناسي  .75
 10.83 الحسنية رحمات  .76
 10.83 فؤاد مكران  .77
 10.79 عواطف السامري  .78
 10.75 وسام العزوزي  .79
 10.72 مروان الريسولي  .80
 10.70 عز العرب الزوهري  .81
 10.66 ليلى الموشيري  .82
 10.60 سكينة سقوط أندلسي  .83
 10.58 منير القرمودي  .84
 10.58 سناء البقالي  .85
 10.55 بريكة نعيمة  .86
 10.54 محمد شباب  .87
 10.54 خولة فنكي  .88
 10.52 حمدي الوردي  .89
 10.50 مراد الزعيم  .90
 10.50 نادية اعليوات  .91
 10.50 كريمة الفقير  .92
 10.50 سميرة لكحل  .93
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II الحصة المخصصة للمترشحين الحاصلين على اإلجازة في القانون الخاص من -
 خارج كلية الحقوق بفاس

 

 معدل مواد التخصص االسم والنسب الترتيب
 13.72 إلهام الهادي  .1
 13.44 محمد جرادي  .2
 12.78 إيمانالجباري  .3
 12.62 عبد الحق زعيم  .4
 12.55 أحماني يوسف  .5
 12.30 السعدي شرف  .6
 12.27 فاطمة الزهراء الكبير  .7
 12.27 سعيد ساعودي  .8
 12.27 فيصل تغديون  .9

 12.08 نادية رحالي  .10
 11.60 دوماس كمال  .11
 11.50 إلياس الحوزي  .12
 11.30 العزاوي محمد  .13
 11.30 ابن الفاطمي مديحة   .14
 11 مسعودي إبراهيم  .15

 
 
 


