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 م2022/  09/  14أيت ملول: 

 التوثيق والعقار في الفقه المالكي والتشريع المغربي :ماستر

 الئحة المترشحين للمقابلة الشفوية

 المقابلة الشفوية تاريخ إجراء

 صباحا 08:30الساعة ابتداء من  ،2022شتنبر  16الجمعة 

 8القاعة: 

 JM45961 أعكوك إبراهيم .1

 JF60340 جوي أبو بكر .2

 SJ33956 كيات أحمد .3

 jc249312 اوسبال إدريس .4

 JB514581 مصدق أسامة .5

 J536058 أصداف أسماء .6

 HH251214 المريكة أعمارة .7

 Jb401119 الراجي المصطفى .8

 JB183322 ارازي أمال .9

 JC611335 نخيلت إيمان .10

 HH180366 خربوش أيوب .11

 JM62302 كرتا أيوب .12

 Jc619711 أبكاش جمال .13

 JT89638 مهاوش جواد .14

 JH65150 أيت  عبيد الحسن .15

 BK338423 محرب حسناء .16

 J467817 اسكلى حسناء .17

 JH29471 اميلك حسناء .18
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 JH31749 بودرقة  حفيظة  .19

 JC434232 امالك حميد .20

 JB371027 المومن حنان .21

 JT91497 سافى خديجة .22

 BL10115 قودوسي راجية .23

 JM75164 الفضيل  ربيعة  .24

 JC390282 بومزوغ  رحمة  .25

 JB279115 الرفيق رشيد .26

 PB314332 قاسي سعيد .27

 JY36155 أمغار شرف الدين .28

 N450784 داكي شيماء .29

 EE782742 الهطار عبد االله .30

 EA238372 الصالحي عبد الرحيم  .31

 PB252909 رمضان عبد الصمد .32

 JY31202 بولهريس عبد العزيز  .33

 P159971 اإلحياوي  عبد الكريم .34

 JC588939  الدراوي عبد اللطيف .35

 JT90210 نايت القاضي عبد هللا .36

 PB251330 المومني عبد المنعم .37

 JB512733 حصني عبدالرحيم .38

 EC18845 أكضاض عتيقة .39

 Y457629 حيدة عثمان .40
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 JE287100 احمود عمر .41

 jc130000 كوتري عيسى .42

 jm45919 بحرة  فاطمة الزهراء .43

 N443053 الشيخ  فاطمة الزهراء  .44

 J508663 افران فتيحة .45

 JH10481 انموم كمال .46

 JD78342 إد بلهي لحسن .47

 JZ9228 لهراوي لطيفة  .48

 JY13308 الواد مبارك مبارك  .49

 JB2975 القرشي محسين .50

 PB229281 بوطاهر محمد .51

 PB257589 المزكيطي محمد .52

 JK30604 ادحدوش محمد .53

 IE23664 تحلبة محمد .54

 P158675 كمال محمد رفيع .55

 PB212459 لكداوني مروان .56

 JC432749 جودات مريم .57

 JE309206 بن السيد مريم  .58

 JC558057 اليعقوبي معاد .59

 JC601058 ايت يحيا مليكة .60

 JH53426 امناي نادية .61

 PB125261 ازناك نعيمة .62
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 CB245494 شبان يسين .63

 JZ7961 مخليص يوسف .64

 IE51092 السعدي يوسف .65

 JB347560 الفيتي يونس .66
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