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  " ماستر الدستور و الحكامة المالية" 

 نتائج االختبار الكتابي

 الذي  الشفوياالختبار الجتياز أسماؤهم اآلتية المرشحين استدعاء تقرر

 التاسعة الساعة على ،2017 نونبر 27 االثنين يوم بالكلية سيجرى

   13    ةبالقاع صباحا

 الرقم االسم و النسب

 1 صفاء شبيلي فياللي

 2 وصال العبادي

 3 يسرى الجاي القريشي

 10 لمياء كاو

 11 أحمد اليوبي

 12 عز الدين بعمادة

 13 رشيد الكرمي

 28 بثينة البيعي

 29 الفياللي مصطفى

 35 عاطفي فقيري العلوي

 36 سعيدة المرابط

 38 سكينة بوخريص 

 40 نهيلة اليزري

 42 هشام اسليمان

 45 توفيق مويجب

 48 فدوى تيعيرت

 58 سهام الحجوجي

 62 عصفوريعبد هللا 

 63 عصام الزهراوي

 64 احمد مشدود

 67 عبد المنعم بناني 

 69 زهير المتقي

 72 نور الهدى وشن

 75 عبد الرحيم مربطو

 77 بوعزة زكية

 79 زكريا حميشي
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 82 اسامة بوعزة

 83 عبد الحي العمراني

 85 حبيبة احاجي

 89 فاطمة الزهراء بنعودة

 90 أسامة خي

 92 اليشتومينجاة 

 100 سميرة مالحي

 102 محمد الماموني

 107 فيصل الصمطي

 108 آسية ايرور

 109 مريم آيت  حافي

 114 محمد العبودي

 131 رضا والي

 132 العمراني محمد

 134 اميمة العطار

 136 عزيز الناصري

 137 المهياوي خالد

 140 يونس بن احدش

 141 منير قبي

 148 مجيدة شوطو

 154 رفيع عبد الصمد

 159 مليكة اقبلي

 164 إسماعيل بوبكر

 173 عبد الحميد المشرع

 174 نسيمة الخطابي

 175 حميد كويطع

 189 مريم الخرشة

 191 صارة الجملي

 197 عبد اللطيف تيجا

 199 مصطفى بن علي

 200 منير العطار

 213 عبد الغني الزرزوري

 228 عبد الللطيف العمراني

 229 هشام السالمي

 231 حسام مراس

 234 بدر المنيعي

 239 ابتسام الفطري المغاري

 246 محمد وزاني تهامي

 253 سكينة سويحل

 254 محمد دريسي

 260 نور الدين يجوي

 267 يوسف لكريني

 269 عبد الخلق العزيزي

 279 أيوب الهاني
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 282 جالل فنجي

 285 بالل الهيري

 289 سومية الورغي 

 290 رفيعة بوشرار

 293 اسماء المالكي

 295 سهام الناشط

 297 مصطفى امحاول

 299 هاجر الحارثي

 308 كريم محالوي

 311 عبد المنعم العبودي

 314 عبد اللطيف ازغاي

 322 المهدي االدريسي

 323 سكينة العسري

 325 عمر العريم

 329 سارة نابث باعلي

 340 أيوب الهروشي

 343 مسترشد يوسف

 344 بوشتة قطيطب

 351 بوبكر المجاهد

 352 عبد المنعم استيتو

 364 غزالن االدريسي أزمي

 366 رضا البوهالي

 373 لشعل مكداد

 382 عثمان عيادي

 386 أسامة أعراب

 404 عبد الفتاح البوطي

 414 سفيان الهادف

 417 يسرى العيساوي

 419 نجاة ازروال

 427 محمد موهوب

 428 حياة شهبار

 430 المهدي العلوي الشريفي

 433 محسن العباس

 453 عماد حسون

 465 أحمد العيساوي

 467 ابتسام أوعلي 

 476 أنس اليامودي

 480 عمري سفيان

 496 محمد الوركي

 508 محمد البطاري

 513 احماد عتيوي

 518 محمد اسفولة 

 519 زكرياء لشقر

 520 منار علوش
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 533 هناء بن حدش

 534 جميلة الحجاجي

 535 عبد الرحيم حماني

 537 وفاء حافظي

 540 حسن مكيك

 553 ياسين البوش

 555 عبد الهادي غنينو

 556 دنيا حاسي

 560 عبد الوارث اضادي

 567 عبد الصمد صديقي

 569 يونس اعراب

 576 تازي شيماء

 579 الجلوبي السهيلي

 598 سعيد الملوكي

 613 يونس المرابط
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