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 - (العادية. د)الرابع :   الفصل

ادريس الشرقي:   منسق الماستر 

أوهنا ادريس: منسق الفصل

2020-10-02:  تاريخ المداوالت

:توقيع العميد

33:عدد المرشحين

0

نتيجة الوحدة20/ النقطة اإلسم العائلى والشخصيرقم التسجيلالرقم الوطني للطالب
المعدل العام للفصل على 

النتيجة النهائية للفصل20

1410378Q147 Mhad 17م16,00م16,00ابزيز يوسف

131193075010 Mhad 17 م.غ0,00غغالرحموني يوسف

272752409211 Mhad 17م17,00م17,00الصادق محمد

1410361Q1412 Mhad 17م14,00م14,00اسموني الحوساين

131300051114 Mhad 17م15,00م15,00قشاشي  عبد الكريم

1410048Q1418 Mhad 17م.غ0,00غغالمزكلدي جمال

141477330819 Mhad 17م.غ0,00غغمبارك محمد

1410389Q1420 Mhad 17م16,00م16,00اكراز إبراهيم

1410379Q1421 Mhad 17م16,00م16,00السكاك امحمد

141218548622 Mhad 17م12,00م12,00تمغالت طارق

1410683Q1423 Mhad 17م16,00م16,00الغزراني عزوز

15119481321 Mhad 18م14,00م14,00ابدور رشيد

15157825702 Mhad 18م.غ0,00غغأحلكوم محمد

14127798593 Mhad 18م14,00م14,00الحاجي أيوب

15156702194 Mhad 18م16,00م16,00أمسلم محمد

15137678135 Mhad 18م16,00م16,00أزكاغ العربي

26245299496 Mhad 18م.غ0,00غغبشر أيوب

14117677597 Mhad 18م15,00م15,00بلوك يوسف

15201569169 Mhad 18م16,00م16,00بوراس منير

151578127410 Mhad 18م16,00م16,00الشلح محمد

151513920811 Mhad 18م17,00م17,00الذهبي رشيد

151567030613 Mhad 18م.غ0,00غغالحدادي زكرياء

151281200414 Mhad 18م15,00م15,00البوطي سمية

151278719815 Mhad 18م16,00م16,00الخضر محمد

152015618816 Mhad 18م.غ0,00غغالمكاوي عزيز

141275686217 Mhad 18م18,00م18,00المقدم إسماعيل

141274080418 Mhad 18م14,00م14,00الويزي محمد

151578255619 Mhad 18م.غ0,00غغاليمودي محمد

222080138620 Mhad 18م16,00م16,00فرج خديجة

141290720421 Mhad 18م.غ0,00غغفتوح خديجة

141476689522 Mhad 18م16,00م16,00فياللي نعيم عبد الغني

121279172823 Mhad 18م18,00م18,00احسينو علي

151567030224 Mhad 18م15,00م15,00االدريسي المنادي التهامي

101076991125 Mhad 18م.غ0,00غغالمسيح رشيد

قضايا : المدرسة الحديثية بالغرب اإلسالمي : الماستر 

ومناهج

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

سايس فاس

وحدة التدريب أو الرسالة:حاالت للمداولة عددها 
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نتيجة الوحدة20/ النقطة اإلسم العائلى والشخصيرقم التسجيلالرقم الوطني للطالب
المعدل العام للفصل على 

النتيجة النهائية للفصل20

131178072426 Mhad 18م16,00م16,00مغناوي عبدهللا

141174145128 Mhad 18م16,00م16,00صبير ناصر الدين

151375345429 Mhad 18م16,00م16,00توفيق صباح

189222000730 Mhad 18م16,00م16,00ألو نداو

159222002931 Mhad 18م16,00م16,00احمد هيكل فطري بن احمد فؤاد
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