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 نتائج االنتقاء األولي الجتياز مباراة ولوج سلك الماستر
 9302-9305اللغات والحضارات الشرقية ومقارنة األديان 

ابتداء من الثالثة  9302شتنبر  99االختبار الكتابي سيكون يوم الثالثاء 

 بمدرج لحسن اليوسي

 

 

 اإلسم الشخصي اإلسم العائلي

 طارق عنبور

 عبد الرحيم المرس

 سعيد منصور 

 خديجة طاطاحاج

 محمد امحيندات

 خالد مرماد

 سهام  صالحي

 أسماء  رابحي

 مريم فياللي شبيلي

 عبد الرحمان  الراوي

 صباح  توفيق

 بنعيسى الفاضلي

 محمد  اوبال

 حسن سالو

 فايزة جباري

 محمد الشهبي

 حفيظة رضوان

 لحسن اسعيد

 عبدهللا علوان
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 محمد القرشي

 اسماعيل التايك

 عبد الكريم الدادسي

 عبد الكريم بطرشي

 عبد العالي أكرام

 عبد الغني اشعيب

 محمد خرشيش

 حميد  أزلماض

 نزهة اسالمة

 امحمد ايت خويا

 أميمة الزكاري

 هشام العبدالوي

 أيوب الحاجي

 خالد احليلي

 عبد الرحيم  البوسعيدي

 عبد هللا واخير

االدريسي 
 البوزيدي

 كوثر

 رضوان الخالدي

 الحسين بومطا

 محمد الويزي

 السويردة ياسين

 مصطفى اليعقوبي

 عصام بنحمد

 عثمان المجطوطي

 ادريس زقان

 ازار عميري

 مصطفى بوجناح
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 عزيز أيوب

 يونس عميمر

 محمد باحمدي

 فاطمة الزهراء  اليرتاوي

 محمد البوشيخي

 واسين فاطمة الزهراء

 بشرة اوهاري

 ابراهيم اخلف

 زكرياء الغازي 

 عبد هللا زهير

 الحسن المنوني

 محمد اوفقير

 عالء بوشارب

 عبدالغني العمراني الزريفي

 فاطمة الزهراء اسليماني

 أناس العزابي

 عبد الرحمان بلغيتي

 محمد  الصبري

 محمد العماري

 مينة التايك

 محمد شراط

 عبدهللا بهلوان

 عبد العزيز الزلماطي

 أحمد الدويك

 عبداللطيف  الدحاني

 نفيع بن جاللي

 عبدالرحيم أيت الحاج

 محمد الوزاني
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 سارة القرطيط 

 حسن جبراني

 عثمان الصابري

 محمد  اشنافي

 زينب حيدة

 منير بنصابر

 ارباهيم  المكاوي

 سعيد دخـمــى

 حسن موسى

 عبد اللطيف صبري

 الحسين شاموش

 فاطمة الزهراء كزيزار

 محمد الربعي

 حكيم بوتفاست

 عبد الفتاح شنيور

 ابراهيم ازواغ

 محسن  المقريني 

 محمد عرباوي

 عبد العزيز الجليليعبد 

 عبد العالي البرني

 حفيظ  مراني علوي

 حورية صابر

 عبدالرحمان عبدالوي

 سوفيان  بلغالي

 أحمد البيرش

 رضوان الصبري

 جواد صالحي

 محمد  اومهرة
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 ياسين لهويني

 أسماء بوشبتي

 عبد االاله بوديب

 فاطمة القرشي

 عبد المغيث زين الدين

 خديجة الباهي

 فاطمة الزهراء الصباني

 وفاء النمينج

 عبد الرحيم زاهد

 محسين الحليمي

 عادل  بوقروسن

 جمال شعوي

 آسية بوعوينة

 عمر زين الدين

 ياسين الخادري

 خالد بويحياوي

 الحسن امشيشو

 مراد فاضل

 إيمان بن حمو

 المدني المحجوبي

 السعدية معنان

 محمد الغماري

 ناصر بورزي

 المبروك امهني

 يونس بوركعة

 عبد الفتاح الدحماني

 محمد  بنحادة

 اسماعيل جادي
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 عبد الصمد لحبيب

 عبد الغني لمنولة

 احمد كعواش

 


