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اسم المترشح(ة)رقم الملفاسم المترشح(ة)رقم الملف
بوعالم عزير67فريد اليزيدي229
عبد الرحيم حداد459عبد الرحيم برجال 44
غثمانالعكشيوي443منصف اليزيري93
بالل العكشوي 16زهري عمروي 5

عادل القامسي 297محيد العمري267
إكرام الشهيب 465الناصري سعيد91
عمر مطيع 438أمحد عزيزي11

السنة الجامعیة :2016-2015

 ینھي عمید كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بفاس إلى علم  المترشحین للتسجیل
 في  مسلك  ماستر   القانون العقاري والحقوق العینیة  أنھ استنادا على محضر الفریق البیداغوجي

 للمسلك المذكور، یستدعى لالختبار الكتابي المرشحون اآلتیة أسماؤھم : 

                                      القانون العقاري والحقوق العینیة
                                نتائج االنتقاء األولي الخاص بمسلك ماستر 

عمر مطيع 438أمحد عزيزي11
الطاهر أشتوك 83قليش خالد351
زكرياء عاطفي 78احلمومي أمحد466
عبد احلفيظ العطار 75ياسني عمراين462
ابن يشو عزيز 64عبد الرحيم مصوحب390
رضوان الزخزين95صفية أوالد محيدان 27

حممد اليعالوي 143هالل فتحي 231
حممد مفتاح 152البحسيين هشام468

عمر القطيب 317ياسني الشارف7
حسن البكري 157هشام عصمان6

غزالن ابن سبيكة  124أسديري515
عمر العرمي542فاطمة الزهراء البيعلي250
حمسن الزريكي 90كوثر هاين 127
شادية فلكي87عبد العايل ملقدم29

ندى سعيدي70عبد الناصر الشبايب104
هند حسني182حممد وديع الشويخ 81
معاد البكي495غرس رمحة72
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اسم المترشح(ة)رقم الملفاسم المترشح(ة)رقم الملف
أمني أشقيقر296حممد بوحيي 164
مرمي بنجلون65حممد تيشوت 43

عبد اهللا بلمعلم310عبد الرمحن خبنيف  249
أشرف الروجيل 369يوسف أتباتو223
إبراهيم قازي595عبد الغاله أديب105
عبد اللطيف ازغاي 115حممد زريوح 79
جنالء اجلنايت 31بويزرو حسناء77

طارق رحويت169جنيب العزوزي 436
هشام زيون1سعيد شييب355
حيىي عبابو 532فاطمة إبراهيم385
حممد جوهر 99عبد الغفور أمالل 198
توفيق الزردي 62نور الدين بكور 588
عادل رو 375عماد عبو254
عبد اللطيف ملرابط 363كمال منهوش 173
أمحد كركري 314دنيا الفزيقي415
ابتسام القصري 76محزة بوعاللة46

حممد بوبنة 352غزالن فحصي 191
عماد الوردي359ياسني التشيم185 عماد الوردي359ياسني التشيم185
فتاح راشق 442جودار أمحد59
مجال قارا 587خالد كناوي 52

مجال األشقم 522حكيمة صدقي440
بديعة السكاكي 12إبراهيم افقري 88

رحيان اليازغي 163نور الدين تنغورت 122
عبد السالم العتيقي172خالد الشافعي333
عبد ايد أمحداين252عمر أيتهمو539
عز الدين العمراين 92احلسني العمراين486
هشام برعاوي82حممد موسى فارس 200
عزيز املغالزي292حممد اسليماين 74
رشيد بلحسن 285عبد النور السرغيين55

عثمان الكندري66حممد شنتويف 461
ياسني لكحل 463هشام عالم395
عبد الرمحن البوش 441سوميةأفرياط159
زهور بقاش374بثينة بوحشالف130
امساعيل بامحاد 587عبد الفتاح فريدي137
زهري الناجي 188املهدي الريفي25
عبد الصمد فرحي408عثمان كميزو 65

يونس البزويت271شيماء الطييب 232
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اسم المترشح(ة)رقم الملفاسم المترشح(ة)رقم الملف
حممد بكور 123رضوان بدالوي 119
بزوط عبد االله 149هاجر منريي 403
نبيل علواين 391شريفي أمضاضي407
حياة عريوة257زينب رابح426
فاطمة الزهراء أطريش506بدر عمراين561
لبىن خلوي251عماد السامي239
نور الدين فحفوحي 470أحممد أوداد 102
عبد العزيز جمي 476حممد الغازي 452
هناء املزكلدي 437عبد الرحيم صديق 474
اد عبد املومن عمر 597مرمي القبلي590
سكينة راشيدي32دنيا طياش116
سعيد لوزي361احلسنية ركراكي 10
امساعيل بلهيناين 535حممد البدوي 28
سكينة الصوابين39

حممد الغمريت 405
فريد اسدي255
حممد غدواين 278
سهام وغامن227 سهام وغامن227
فاطمة الزهراء املسكاين206
نعيمة العطاليت 107
منية قبوز300
إهلام الساري291
حبيب اول 283
حممد امليلودي 68

نور الدين أهنيدة 448
إكرام مغنوج 472
عبد اهللا مجيعة451
أميمة لوليدي22

عبد ايد األقرع 543
لوبنة بن سبيكة 120
عمر الصايف121

ھام :  سیجرى االختبار الكتابي یوم السبت 17 أكتوبر2015
من الساعة  10 إلى 12  بالقاعتین 3 و4 
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