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الئحة الطلبة المقبولين الجتياز مباراة ولوج ماستر المدرسة الحديثية 

األسماء مرتبة ) 8305 – 8302الجامعي موسم لفي الغرب اإلسالمي ل

 ترتيبا ألفبائيا(

ابتداء من  8302شتنبر  82يوم األربعاء  الكتابي سيكون االمتحان

 الساعة الثالثة زواال بمدرج ابن العربي
 

 اسم عائلي  اسم شخصي

 المكاوي  ابراهيم

 ازواغ ابراهيم

 الصخرة ابراهيم 

 الوردي احمد

 عليوي احمد

 ابن عمار احمد

 زقان ادريس

 الزبيري اسامة

 الرياحي اسماعيل

 مسعودي اسماعيل

 وعال اكرام

 الشرقاوي التهامي

 االدريسي المنادي التهامي

 المنوني الحسن

 الرداد الحسن

 التياطي الحسن 

 لكريتي الحسين

 بومطا الحسين 

 مازوز السعيد

 أزكاغ العربي

 بلحاج المصطفى 
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 الحبشي الميلودي

 العبادي  الياس 

 ليه امحمد

 ايت خويا امحمد 

 العمري ايوب

 الطاهري إبراهيم

 العوينة إدريس

 طيبي إدريس

 المقدم إسماعيل

 البراهمي أحمد

 الدويك أحمد

 الجناتي  أحمد

 طلحي أسماء

 رابحي أسماء

 مرادي أشرف

 الزكاري أميمة

 العزابي أناس

 الحجام أيوب

 الحاجي أيوب

 بشر أيوب

 بن موسى  أيوب 

 المغاري بلقاسم

 مسياح بلقاسم

 الفاضلي بنعيسى

 ودغيري ادريسي تورية 

 صالحي جواد

 مستقيم  جواد 

 شقرون حبيب

 سالو حسن
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 جبراني حسن

 أيت عال حسن

 الكودي حمزة

 المهيلي حميد

 خطبي حميد

 مرماد خالد

 العالم خالد

 سنداني خالد

 اعمامرى خالد

 العالمي خالد 

 فرج خديجة

 فتوح خديجة

 الطايش خولة

 قبيل دنيا

 الذهبي رشيد

 اوخراز رشيد

 المسيح رشيد

 ابدور رشيد 

 بارودة  رضوان

 الحدادي زكرياء

 القرطيط سارة

 المنصوري سعيد

 أبوالوفاء سعيد

 بريان سعيد

 بلوك سليم

 البوطي سمية

 الماحي سهيلة

 بلغالي سوفيان

 اعمير سيدي محمد سالم
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 توفيق صباح

 زعيط طارق

 المعتصم طه

 امريقم عبد الباقي

 القوح عبد الحق

 النجار عبد الحق

 حليم عبد الحميد 

 الروي عبد الرحمان

 موسى عبد الرحمان

 ايت محيد عبد الرحمان

 معتوق  عبد الرحيم

 التياطي عبد الرحيم

 العلمي عبد الصمد

 أكرام عبد العالي

 الخماس عبد العزيز

 يزيد عبد العزيز 

 المغناوي عبد الغفور

 اشعيب عبد الغني

 فياللي نعيم عبد الغني

 اجعوب عبد الكريم

 صبري عبد اللطيف

 البدري عبد اللطيف

 أبعاش عبد هللا

 واخير عبد هللا

 زهير عبد هللا

 البلوطي عبد هللا

 اصبيحي عبد هللا 

 علوان عبد هللا 

 ابــــــــــــــــــــــــه عـــــبد هللا 
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 مغناوي  عبد هللا 

 اربيحو عبد المالك

 اليوبي عبد المجيد

 نجيد عبد النبي

 المسعودي  عبد الهادي 

 صنيبي عبد الوهاب

 بندريس عبداإلاله

 الفياللي عبدالحي

 بيصة عبدالرحيم

 اكدجيك عبدالصمد

 الدقداق عبدالعلي

 الدحاني عبداللطيف

 اقبيب عبداللطيف 

 لعروصي عبدهللا

 الصابري عثمان

 إبن الصغير  عزيز

 المكاوي عزيز

 أيوب عزيز

 سعاعو علي

 غي علي

 احسينو علي

 بن يحي علي 

 اليوبي عمر

 افقير عمر

 شنشانة غيالن

 السلماني فاطمة الزهراء

 أشمالل  فاطمة الزهراء

 اسليماني فاطمة الزهراء

 جوهر  فاطمة الزهراء 
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 البراهي  كوثر

 المومني لحسن

 هقهاقي لحسن

 احبالض  لحسن 

 هاجو لقمان

 العالمي محسن

 أيت لحيان محمد

 اليمودي محمد

 احلكوم محمد

 الويزي محمد

 خرشيش محمد

 أمسلم محمد

 الشلح محمد

 اوبال محمد

 كنجيح محمد

 صغيري محمد

 العماري محمد

 البحري محمد

 بن جاللي محمد

 اوفقير محمد

 الهبراج محمد

 البوعزازي محمد

 روي محمد

 احجا محمد

 الصحيح محمد

 الكبير محمد

 أبوالقاسم محمد

 االيوبي محمد 

 الخضر  محمد 
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 الصبري محمد 

 أكوزول محمد أمين

 كلمل  مديحة

 عفسي مراد

 عزي مريم

 بوجناح مصطفى

 خويا مصطفى

 بوحيى مصطفى

 بوراس منير

 بنصابر منير

 منصور موسى

 لقمان ميلود

 التايك مينة

 صبير ناصر الدين

 حفوض نعيمة

 زاهي    نعيمة

 كدراني نور الدين

 العبدالوي هشام

 الحوتة هشام

 الزغاري هشام

 مغنين ياسين

 ساسول ياسين

 بلوك يوسف

 اعبيزا  يوسف 

 الجاري يونس

 عميمر يونس

 الشمعة  يونس 
 

 


