
شح االسم الشخصي للمتر شح االسم العائلي للمتر رقم البطاقة الوطنية
ن الحسي  ابرصي JD65422

عمر اتوكا J497787

فاطمة الزهراء اجليبنة JT54429

فاطمة الزهراء أحراك AE222494

حمزة أخدام pb166353

حميد ادجو JM70303

حسن أزروال JK5913

الحبيب ن ازني  EB160397

أيوب اسويدة HH240606

يوسف اعوينات JC351259

سكينة أكرام JM70862

الحسن االدريسي JY31453

مريم  ي
الجكانن JF57473

يوسف الحرشاوي JM57915

الفرواح الحسن JD53020

بيهي ن الحسي  JC411339

هرهاش ن الحسي  je77439

ادريس الخووي JM71494

أمينة الخيايطة AB228713

عبد العاطي ي الراج  N219123

ن ياسي  الروي    ح HH21128

ميلود الريشوان J102841

ن الجتياز المقابلة العلمية شحي 
لوائح المتر

لولوج ماستر فقه المال وقضايا التنمية المعارصة

2020/2019للموسم الجامعي 

17 بالقاعة 2019 يوليوز 24يوم األربعاء 

ابتداء من الساعة الثامنة صباحا



عمر الزهري J407090

مينة السعودي JC158515

حسن السماللي y297803

جمال الضامن EB179842

حميد الطاهري PB225105

عبد الجليل العباسي SH123085

المصطفن ي
العمرانن N205148

عبد القادر الغدري PB229385

رجاء الفتاجي JB396272

ن ياسي  المباركي FE16712

حليمة ي
المرجن JC329444

محمد ي المنتر jm45101

أحمد المنور JC366703

محمد النيت JB313614

سعيد الهريم  JM26516

رشيد الورزامي jb340177

محمد اليمالجي K183548

فاطمة  أمراض EB189321

ابراهيم امضون JM69338

حمزة أنجار JK31008

عبال اوبايدا JB287478

الحسن أوتهامي P319861

رشيدة ن اودمي  JA176453

عمر ايت االشقر JB71916

ن الحسي  ايت الرمي EB156169

علي ايت المعلم E797220

عمر أيت أومغار N414913

يوسف ايت بلعيد JK30775



وليد  ايت دريس IE36494

عبد هللا ايت سعيد اوبال JY8099

ابراهيم ايت عبد السالم JC422755

محمد ايت عمار PB305947

عبد الوهاب ايت عيس  JA170130

عمر ايدبال JY31303

عبد الخالق باعمران N376800

فطيم بلوي JA110970

حسن بودقيس JB453745

عبد الرحمان بوشطارة jc458748

محمد الحبيب بوشواري JH25173

محمد بوطاهر PB229281

يوسف بولحيا JC347452

ن  الحسي  تانسي EE346261

نورالدين حمزة VM1346

نعيمة  حموش JA98393

محمد حموكة jm15792

خالد رحو JC397412

مليكة روان JC502628

الحسن زحوف JC366457

الشيخ سعيد Pb233260

محمد سكياطي  H696944

الحبيب سنينات JB326293

الحسن  سهلة JE252629

عبد هللا  صابر I678500

ي
زيتونن عائشة  ID74987

العالم عبد االله EB315828

ايت الحاج عبد الرحمان PA122248



محمد غنيم jb490928

عبد هللا كويركان EE103292

نجاة اللوش JD73915

رضوان لزعار jt11078

محمد لشكر G528520

ي الطيب  لطيفة JC584074

نادية مسافر OD26489

عبد الواحد موساوي EB192408

عبد الصمد ي
نيت اكبن JT78503

الحسن هاللي SH114076

اسماعيل وحساين i393453

الحسن  وراش N325063


