
 

 

1 

 

 

 

 

2018شتنبر18 في فاس  

  نتائج االنتقاء االولي

  » القانون العقاري والعقود  «

20182019

  

ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالنيابة بفاس إلى علم 

" أنه استنادا على  القانون العقاري والعقود المترشحين للتسجيل في مسلك ماستر "

محضر الفريق البيداغوجي للمسلك المذكور، تم حصر الالئحة النهائية للطلبة 

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

 
 اسم المترشح رقم الملف

 هاجر العسري 1

 بدر الدين لودي 2

 إدريس بوقيعي 3

 إيمان إحفران 4

 عبد اإلله مطيع 5

 محسن القطاط 6

 محمد إدريسي حسني 7

 البوطيعبد الفتاح  8

 عماد الشهدي 9

 فاطمة الزهراء الخطيب 10

 محمد سموح 11

 المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 

 العالي             والبحث العلمي

 جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل

 فاس-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
 

 

    

Royaume du Maroc  
 

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique  

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah  

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales-Fès  



 

 

2 

 

 حميد حسناوي 12

 هجر الشاد 13

 نبيل النشيوة 14

 فاطمة الزهراء السوسي 15

 أشرف الوالي 16

 بوشتى قطيطب 17

 عبد الفتاح حاري 18

 سامية الصديق 19

 أستيتو عبد المنعم مكرر 20

 الحسن قبريش 20

 بنعمرغزالن  21

 حميد لخويل  22

 إلياس العمراني 23

 يسرى المعاون 24

 محمد اليعقوبي 25

 سليمة المنعم 26

 سفيان مبشر 27

 محمد الغريسي 28

 عبد اإلله العسري 29

 عثمان مساعد 30

 كوثر منوت 31

 مريم الصافي 32

 خالد مساعد 33

 محمد سويس 34



 

 

3 

 

 وسيم المستوي 35

 عماد الصاكر 36

 سفيان زعري 37

 أنس راي 38

 أشرف بيطرو 39

 محمد أمين المطيع 40

 عبد اهلل عماري 41

 كريم أعراب 42

 إلياس بوغريبة 43

 لطيفة المعتصم 44

 محمد علوي 45

 أيوب بنطاهر 46

 شيماء حوكة 47

 عبد الرحيم النباش 48

 عبد المنعم المنصوري 49

 سعيد المجاهد 50

 محمد قمحة 51

 نعيمة مسعودي 52

 حمزة لقوز 53

 خولة ايت لحسن 54

 مراد عبيوي 55

 أناس جدوي 56

 أيوب أحمادت 57

 عادل حماني 58



 

 

4 

 

 مصطفى حافظي 59

 الفقير الغالية  60

 سهام الطااهري 61

 إسماعيل الدمراوي 62

 إسماعيل القبوري 63

 محسن العباس 64

 عماد التوزاني 65

 العكريعبد الصمد  66

 محمد  غورة 67

 مصطفى عبد المونف 68

 مريم مخافي 69

 عماد الفرحي 70

 الحسين أمعنان 71

 عبد اللطيف أحسيني 72

 بدر عبيبو 73

 هشام السيتي 74

 أيوب بلمقدم 75

 سارة ختاري 76

 إسماعيل أمردان 77

 إسماعيل أشحيمو 88

 يونس أفروخ 89

 مريم ماللي 90

 العيشيلمياء  91

 يونس التميمي 92



 

 

5 

 

 كوثر الدراز 93

 محمد أمين بوسمن 94

 عثمان أحميطوش 95

 بدر الهرازي 96

 ابتسام المفتقير 97

 عثمان أزغاي 97

 ماجد بهى 98

 رضوان بوزعنتة 99

 خالد أيت همو 100

 تمورت الحسين 101

 زكرياء البياضي 102

 سارة الغول 103

 إبراهيم السايب 104

 مريم أضراري 105

 فاتن بلكبير 106

 ياسين الركباوي 107

 نور الدين المسكي 108

 محمد عالم 109

 وليد المطالسي 110

 أسماء اليعقوبي 110

 أميمة ايت عقى 111

 محمد بقلول 112

 فاطمة التونسي 113

 سامي اصيل الحافظي 114



 

 

6 

 

 نعيمة الزغاري 115

 بدر بعزيز 116

 كريم بنهيكل 117

 حمزة الوطاسي 118

 عبد العالي القليعي 119

 يوسف الغنضوري 120

 حميد التجري 121

 خديجة طالبي 122

 عصام الزهراوي 123

 حسن الدقون 124

 أموراق الصديق 125

 محسن علوي 126

 رضوان الهرماز 127

 إبراهيم المحجوبي 128

 سعيد عيساوي 129

 إسماعيل األزمي 130

 الزاهر هشام 131

 سميح الكنوني 132

 عماد همو 133

 بدر الدين كدار 134

 أمينة الجهاني 135

 هاجر المساتي 136

 محمد أمطيشن 137

 محمد النقابي 138



 

 

7 

 

 عبد الرحيم حساني 139

 محمد العكشيوي 140

 محمد سليماني 141

 يوسف الطويل 142

 الميلود المومني 143

 محمد الرحماوي 144

 عثمان الرحموني 145

 أنس الزلكامي 146

 منتصر أستيتو 147

 ياسين الوهابي 148

 جميلة التزاني 149

 صابر بوكعيبات 150

 رضوان التياني 151

 أيوب الغازي 152

 كوثر ليوسفي 153

 سهام أزويري 155

 عبد الوكيل العمارتي 156

 يسرى المامون 157

 خولة ركنة 158

 رضى المالكي 159

 هاجر الرزة 161

 وفاء أفقير 162

 عزيز العناقي 163

 نور الدين الراضي 164



 

 

8 

 

 عبد الكريم أيت الشرع 165

 مراد لشهب 166

 رضوان النوايتي 167

 أسامة البعرار 168

 سميرة البكوري 169

 كريمة السحيمي 170

 محمد الموفق 171

 فاطمة الزهراء أمعطي 172

 سلمى العسري 172

 محمد الحارشي 173

 مراد بوراس 173

 محمد المالحي 174

 زكية العمراني 175

 إكرام تراس 176

 خولة الزغاري 177

 محمد هشام 178

 أيوب ايت سي أحماد 179

 حسليني إلياس 180

 زكرياء بطاح 181

 لبنى يوالقو 182

 محمد الشاوي 183

 إيمان الطوبال 184

 نور الدين الزرقي 185

 سكينة الماجدولي 186



 

 

9 

 

 فاطمة لكحال 187

 سمية لحميد 188

 نور الهدى وشن 189

 نور الدين لبوغ 190

 فؤاد الرملي 191

 أسامة أحريوش 192

 محمد العيساوي 193

 زهير سوس 193

 سفيان المرس 194

 الحسن جناتي 195

 أيوب الشكال 196

 فاطمة الزهراء سيزب 197

 خالد المدني 198

 عبد الجبار أحميداني 199

 يونس مرزوك 200

 لحسن كرماط 201

 خالد إدريسي جاوزي 202

 أشرف النوني 203

 نزهة تحاجيت 204

 محمد برشان 205

 طارق موساوي 206

 محمد الطاهري 207

 وئام الناجم 208

 فؤاد بربعش 209



 

 

10 

 

 منتصر الميزاني 210

 ياسين الغيدوني 211

 شغيق فنوش 212

 خديجة العبودي 213

 محمد أنس ثايب 215

 يسرى بنعريبة 216

 سكينة الكمودي 217

 أحمد الحظراوي 218

 منعم أقنوش 219

 يوسف الحمومي 220

 إدريسية غبراهيمي 221

 زينب بزليقة 222

 نورة جيالد  223

 مريم مرجان 224

 عواطف جبلي 225

 عادل لحميم 227

 عبد الكريم الوريدي 228

 أيوب سيود 229

 عماد البوطي 230

 أحمد لعسيري 231

 كمال لكرون 232

 أنس الخروبي 233

 يوسف اليعقوبي 234

 أيوب الزناكي 235



 

 

11 

 

 مراد الغربي 236

 يسرى بوزايدي الشيخي 237

 فاطمة الزهراء المساعد 238

 خديجو شحار  239

 محمد الخياطي 240

 خالد الصالحي 241

 عادل الحسناوي 242

 خديجة الرحالي 243

 رضوان معروفي 244

 عبد النبي البراهمي 245

 حاتم حبيطو 246

 حسناء العيساوي 247

 أسامة اضادي 248

 رياض حداش 249

 عدنان الرحوتي 250

 حمزة ناس لحسن 251

 عزيز الجزيري 252

 عبد الهادي أخلييان 253

 سميحة العياشي 254

 يوسف مساوي 255

 الغازي محمد 256

 خالد البلوي 257

 سلمان الحدادي 258

 عمر الخفيف 259



 

 

12 

 

 كوثر الهاشمي 260

 فاطمة الزهراء الحكيمي 261

 ياسين السعدي 262

 محمد عبو 263

 راوية بوجراوي 264

 عبد اللطيف أبو حمالة 266

 حليمة المسعودي 267

 هند الواضح 268

 حياة المسعودي 269

 محمد العسري 270

 طارق الدنكوري 271

 سليمة المدني 275

 محمد البقالي 276

 عبد اللطيف إسماعيل 277

 هشام اإلدريسي البوزيدي 278

 مريم الهكاش 279

 ياسين أسالك 280

 يوسف بنسعيد 281

 أيوب الصافي 282

 منى التمام 283

 خديجة أينود 284

 الحسين بنشقرون 285

 عبد الهادي الشاوي 286

 عالء المسيح 287



 

 

13 

 

 طارق العنب 288

 المهدي كداري 289

 محمد الجاوي 290

 عبد الغفور البخراوي 291

 منير خزرون 292

 فاطمة أعذوز 294

 سهام العسري 295

 هند عماري 296

 ياسين الهوش 297

 زكرياء الخليفي 298

 زهير كرامي 299

 زهير كعبوش 300

 هاجر أوهبي 301

 عبد اهلل اإلدريسي الكندري 302

 ابتسام األحمر 303

 أيوب بايشير 304

 بوشرى زبيدة 305

 خديجة التابتي 306

 صالح الدين الكفحالي 307

 صالح الدين محمد األمين 308

 حمزة الراجي 309

 هناء العباسي 312

 عبد الكريم الشنتوفي 313

 خديجة التائب 314



 

 

14 

 

 محمد اليحياوي 315

 حكيمة الطاوسي 316

 أنس ليامودي 317

 حفيظ العاطفي 318

 أيوب بنجبالة 319

 ياسين المجاهد 320

 نبيل مساعد 321

 عماد شهبون 322

 إبراهيم رادوي 323

 عزيز فريشي 324

 عبد المنعم السعيدي 325

 شيماء عجعاج 326

 مهى المدرب 327

 هند الشفيق 328

 إبراهيم التوينسي 329

 الدين المسيح نور 330

 عبد اهلل البرنيسي 332

 عبد الرحيم زعنون 334

 محمد معاد واردة 335

 عز الدين فيسون 336

 بوعالم العربي 337

 أحمد البكاري 338

 إبراهيم قاسمي 339

 عبد الحميد غازي 340



 

 

15 

 

 عادل ازكار 341

 حسن القارضي 342

 يحيى حمادة 343

 أسماء فطح 344

 فاطمة الزهراء الرميش 345

 إسماعيل رزوق 346

 عبد العالي كحكور 347

 حسنة مريح 348

 أمال مجاهد 349

 إيمان الصفى 350

 إبراهيم المالكي 351

 محمد الماموني 352

 محمد براد 353

 محمد الحسايني 354

 رضوان الشطبي 355

 عضام القصيري 356

 يحيى جليد 357

 سمية خنشوف 358

 فاطمة الزهراء عميرة 360

 فاطمة الزهراء الفراقشة 361

 لبنى أكرد 362

 ابتسام العماري 363

 عبد الرحيم مربطو 364

 رضا المكاري 365



 

 

16 

 

 عبد اإلله الحاجي 366

 عبد اللطيف الربوز 367

 غيثة الغزواني 368

 كما الصبار 369

 بوجمعة الرشاني 370

 ياسين الخمسي 371

 سارة بوعودة 372

 سماعيلي علويإزينب  373

 رشيدة اقجيف 374

 محمد التوش 375

 هشام أهرهار 377

 يحيى العزمي 378

 يونس الناصري 379

 مراد العريوي 380

 فاطمة الطاهري العلوي 381

 لطيفة عبارة 382

 محمد لفضيلي 383

 جواد السايحي 384

 محمد أمين العباسي 385

 فاطمة الزهراء بركي 386

 كمحمد جابر 387

 أمينة الحراشي 388

 هاجر الحارثي 389

 لشعل مكداد 390



 

 

17 

 

 يوسف أطريشة 391

 سكينة ورك 392

 عبد اإلله الميسوري 393

 حميد أكيدار 394

 كريم الدحموني 397

 عمر المنصوري 398

 محمد العمارتي 399

 عبد الصمد العمارتي 400

 عبد الكريم الودغيري 401

 أمزاوروأيوب  403

 عبد الهادي الوداري 404

 محسن العلمي 406

 إبراهيم جموس 407

 بالل الوشاني 408

 محمد الوالي 409

 حميد الوردي 410

 عادل جندارة 411

 فاطمة الزهراء جهاد 412

 نصار راقي صالح أبو عليا 413

 إبراهيم بغداد 414

 أغالنة العيدود 415

 يوسف مطيع 416

 عز الدين مطيع 417

 محمد خابوز 419



 

 

18 

 

 هشام غالي 420

 يوسف طارق 422

 عبد الصمد فهمي 423

 عبد الواحد السجعي 424

 شيماء الصابر  425

 ياسين المصدوقي 426

 عبد اإلله بن قاضة 427

 عبد القادر الكريط 428

 محمد زجلي 429

 فاطمة الزهراء شقير 430

 عبد المحسن الخلفي 431

 أيوب البداوي 432

 أمال شمام 433

 فاطمة الزهراء العوام 434

 بوعيش بوتوميت 435

 براهيم عدي 436

 عزيز بركوكس 437

 عالء الدين عروص 438

 خشام بوشعنين 439

 فدوى البكاري 440

 أمنية الشرع 441

 إسماعيل شقرون 442

 أحمد الصبري 443

 عبد الصمد الوجوبي 444



 

 

19 

 

 نبيل هريش 445

 حجيبة القنفود 446

 أيوب الهداج 447

 شراف المسطهاري 448

 منعم الكالسي 449

 منعم النوار 450

 باليمين السكاك 451

 بهاء العضراوي 452

 عديل ناصري 453

 سعيد مستاجد 454

 عبد الجلياللغريبي 456

 نهى هرشال 457

 بخال مصطفى 458

 سارة العطفاوي 459

 عماد الرشدي 460

 حسناء الروكاني 461

 سفيان هندي 462

 أحمد لمقدح 463

 عدنان اليعقوبي 465

 محمد يحياوي 466

 سكينة الوالي العلمي 467

 عبد الحكيم بورزة 468

 سفيان الحميدي 469

 عبد اللطيف الفرحاوي 470



 

 

20 

 

 سارة شرف 471

 يونس بوبكري 472

 المجيد الخطابي 473

 ياسين لمطالسي 474

 عبد اللطيف أتليلي 475

 حمزة خديجة 476

 محمد قربة 477

 زكرياء النحالي 478

 عاطف شوني 479

 عبد الشافي بنخطاب 480

 ليلى حليلو 481

 يونس حنوشة 482

 نوفيسة أيت با سيدي 483

 عبد المنهم البروراجي 484

 مصطفى الزروالي 485

 زكية فتاح 486

 شرفة ذاكر 488

 محمد الحسني 489

 أمينة عرجي 490

 سليمة المشرفي 491

 بدر أوجداد 492

 عدنان ركالة 493

 إبراهيم الحجاجي 494

 محسن مرزوق 495



 

 

21 

 

 إكرام أمزيان 496

 توفيق كنبور 497

 عبد الرحيم الفزازي 498

 هشام البابي 499

 محمد اللوك 501

 عبد السالم العطالتي 502

 محمد أكزال 503

 محمد العطالتي 504

 جمالر العزوزي 505

 يوسف حيمي 506

 يوسف صحيبي 507

 يوسف أشبيك 509

 حسن إد سعيد 510

 عمر الدمناتي 511

 نرجس الغابة 512

 نعيمة العطالتي 513

 مريم راجي 515

 أسماء الهبرة 516

 عليا الشبوك 517

 عبد الرحيم الدراز 518

 أشرف العزوزي 519

 محمد أمطيطش 520

 القادربالطيبعبد  521

 عبد الحق حطاش 522



 

 

22 

 

 محمد غالم  523

 ناصر الكرش 524

 مدون عبد الكريم 525

 ياسين بجديخ 526

 منار اإلدريسي 527

 عمر علوي صوصي 528

 حسن مومني 529

 محمد إسماعيل 530

 هدى ميمون 531

 عبد اإلله كرامي 532

 عزيزظ البزويدي 533

 سعاد يوسفي 534

 ناجبعزيز  535

 سارة فطير 536

 عبد العالي اليوسفي 537

 يوسف شريفي علوي 538

 العربي مداد 539

 أيوب حريشي 540

 عبد المنعم العبودي 541

 أحمد حمداش 542

 عدنان غليمي 543

 منار طبيز 544

 عبد العظيم خويدر 545

 مراد المنزلي 546



 

 

23 

 

 عدنان المراحي 547

 يوسف خداش 548

 أمباركة بومبا 550

 كريم العسري 551

 الفوكالي إبراهيم 552

 زهير المصلوحي 553

 أنوار الفيض 554

 سفيان درواش 555

 صالح شراف 556

 سعيد الحافظي 557

 سمير عداس 558

 رضوان عبادي 559

 زينب الكنوني 560

561 bis  محمد الغبرة 

 نادية المجديد 561

 مرد البوهالي 562

562 bis  يوسف الكهدة 

 لحسن تسمان 563

563 bis  مرزان السعدي 

564 bis محمد لزعر 

 رشيد البكراوي 564

565 bis  عبد الصمد باحمي 

 رباب الزويني 566

566 bis  عبد العلي الرحماني 



 

 

24 

 

567 bis   بوشعيب قاديب 

 مريم البوزيدي 567

568 bis  نور الدين بيكرون 

 شريف فاطمة الزهراء 568

569  bis   محمد أوراغ 

 إبراهيم 570

570 bis   أيت لوحي نادي 

572 bis  نبيلة الولوع 

 نبيل بنسعيدي 572

573 bis  مصطفى بن علي 

 محمد بوخريص 573

574  bis  علي سباع 

 سكينة محمي 574

575 bis  ياسين فاطري 

 يوسف الدحماني 575

576 bis   ياسين النور 

 نعيمة بوطاعة 576

577bis  يوسف حجاوي 

578  bis   محمد بوسطيال 

 محمد الخطابي 578

579 bis   خالد أرجدال 

 بلغيت قاسمي 579

 شيماء ايت أحداد أوعلي 580

 الضاوي المصطفى 581



 

 

25 

 

 مهدي شروق 582

 دنيا الفزيقي 585

 رضا التوزاني 587

 عبد الرحيم مختري 588

 بوتافارتعبد العزيز  589

 إسماعيل الحسوني 590

 هشام شعوب 592

 زينب بنسليمان 594

 عبد اللطيف الدردي 596

 العيد معاد 597

 بن عز بنقاسم 599
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