
شح االسم الشخصي للمتر شح االسم العائلي للمتر رقم البطاقة الوطنية

عصام ابركوك JC588732

عمر أحميد JC345405

نادية إحيا jb277839

زينب اديب J517522

لطيفة ازروال JM70762

محمد ازماون J522332

عمر  اسكور JM54080

ن الحسي  اصداو jm71182

عبد الجليل اعساسة JC319553

محمد الحبيب اعيش jy27614

مبارك اكرام EC37459

مبارك االس EB190855

فاطمة  البايتا JM20941

رشيدة البدازي JT29711

محمد البغدادي JH23179

احمد الجراري  JC150496

محمد الحالوي HH240895

فاطمة الزهراء الحيار jt77594

جليل الحيمر OD50658

حليمة الدايم هللا IB104577

لمية الدروي SH87385

عبد العاطي ي الراج  N219123

ن الجتياز المقابلة العلمية شحي 
لوائح المتر

ي ي    ع المغرب 
ي الفقه المالكي والتشر

ن
لولوج ماستر التوثيق والعقار ف

2020/2019للموسم الجامعي 

 بالشعبة2019 يوليوز 24يوم األربعاء 

ابتداء من الساعة الثامنة صباحا



عبد الرحيم الرايس JB288432

عبد هللا العزاوي JE298365
ن ياسي  العشي JY34798

ابراهيم العشي EB182004

عبد الكريم الفاطمي Pa149851

محمد الفاقر U99267

كريمة  الكدرور  JM67251

محمد المراح JE218485

نورالدين المودن je189211

مريم الهيمري J535217

بوبكر ي
الوزابن JA155511

نعيمة يدي ن الت  N388857

حسناء امجمد JM29788

فاطمة  أمراض EB189321

عبد هللا امزيل EB184663

محمد اموريك SH186576

عزيز انزار JF53877

عمر  اوبريك  JB316349

عمر  اوحاضن jb289644

حفصة  ايت احساين JC580388

محماد  آيت العشي  J481977

ي العرب  ايت بال JC64068

حفصة ايت زينب EB184574

محمد ايت عمار PB305947

محمد ايد عبو P148996

عمر ايدبال JY31303

يوسف ي بج  JE297499

مليكة بشكاض N419285

أحمد بليدي JM55787



يوسف  بنحمو P298681

محمد بوجكد N205086

البشت   بوخريص JE188699

محمد بوزديكا  JH39935

محمد بوطاهر PB229281

صالح بوكريم JD64215

مصطفن بيكوة IC133620

محمد تحلبة IE23664

رضا تغزاز JB503318

ليىل جنخار jb191966

لحسن حاسن IC114008

المامون حسن J524221

بديرون حسن Jd65805

نعيمة  حموش JA98393

فاطمة رزوق JD76132

محمد رضاون P336112

جواد رضوان PB236807

امايس زهرة JB295983

محمد زهيم P325855

عبد الهادي ي
زيابن PB240410

حسن سعكال JC562026

الحسن  سهلة JE252629

مريم عي
شر JB439868

اسماء شمرو JM61337

عدنان صديق ja109539

عبد الصمد عاللي JM66690

ن ياسي  فخوري JB363197

سكينة لشهب JT72537



حفيظ ي
لكرابن JC147536

بوبكر  مدين  JK6068

نجاة مروس JM49622

ي
الحنفن مساوي  SH100193

محمد مناض jm43144

عبد الواحد موساوي EB192408

ن الحسي  موساوي EB181849

عبد هللا ي
وحسينن PB240008

سعاد وداعىلي JH40292

محمد ودجان EB186750

عمر وعزان JY11767


