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 ماستر السٌمٌائٌات ومناهج تحلٌل الخطاب

 الئحة الطلبة المقبولٌن الجتٌاز المباراة

 االسم الكامل الرقم  االسم الكامل الرقم

 محمد العبدالوي 36  إبراهٌم البرجً 1

 جمال بخوش 37  صفاء الغندور 2

 مرٌم لمعٌطً 38  محمد بعزٌز 3

 نادٌة بانً 39  المهدي الٌازغً  4

 حسن الخلفً 44  بلكورانً ٌاسن 5

 ٌاسٌن العارف 41  كرعبد هللا بوب 6

 ٌوسف ساسٌوي 42  فؤاد مزاوي 7

 هشام صبار 43  سكٌنة أكنٌر 8

 عبد هللا القصٌري 44  مصطفى الفاضٌل 9

 عبد العالً فرجً 45  عزٌز ولد اجدي 14

 محمد النجاري 46  إسماعٌل آٌت بادو 11

 بنزروال مراد 47  محمد أزرار 12

 عبد العزٌز محترم 48  سعٌد لمغاري 13

 عبد العزٌز أعراب 49  محمد عبدوسً 14

 رضوان بن عبد الرزاق 54  رضوان التجً 15

 محمد عمري 51  عزٌز الزٌن 16

 إدرٌس آٌت سعٌد 52  عمر بوعلً 17

 عبد المنعم قزٌبر 53  إسماعٌل كبٌال 18

 محسن المحمدي 54  أحمد الشاٌب 19

 محمد كمالً 55  المهدي جرمونً 24

 محمد الطالبً 56  محمد معطالوي 21

 عبد هللا آٌت السً 57  زكرٌاء فقٌر 22

 سارة دهاب  58  ٌاسٌن سماح 23

 محمد رحمات 59  عماد كردمٌتً 24

 شعٌب الدحمان  64  عبد العاطً أمسعدي 25

 صالح الدٌن الخضٌر 61  حسن أولوت  26

 حارث الكنا 62  الزبٌر الكزارفاطمة  27

 عصام حجلً 63  إسماعٌل الٌوسفً العلوي 28

 محمد بنعزوزي 64  عبد اللطٌف العماري 29

 ٌانًفسفٌان الح 65  لمٌاء رمضان 34

 هشام بحٌر 66  زاٌد آٌت علً أوحساٌن 31

 عصام التٌهامً 67  عبد الواحد الزبٌري 32

 مالك عدٌن 68  حمزة عالمً 33

 عبد الحكٌم موساوي 69  ٌوسف لحرٌفً 34

 نبٌل المنصر 74  محمد بوفتات 35
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 االسم الكامل الرقم  االسم الكامل الرقم

 نادٌة العرافً 149  إدرٌس كرٌطٌط 71

 ابتسام حرمود 114  مجٌدة أوبحمان 72

 سكٌنة أشبرو 111  زٌنب حمٌموٌة 73

 نزهة باعزٌز 112  زهرة الخرسانً 74

 عفاف السوسً 113  فاطمة المروش 75

 عزٌزة الزوٌن 114  ابتسام نجدي 76

 فاطمة الزهراء األمرانً 115  محمد حمدانً 77

 حسناء الغزالً 116  جمال واركانً 78

 آمال الكندي 117  سعٌد الزعراوي 79

 فاطمة الهٌسوف 118  حسناء امزٌلن 84

 الغالٌة بورحٌم 119  نبٌل الهومً 81

 سمٌرة آٌت الكامل 124  حاتم الٌمامً 82

 حسناء قادٌمً 121  فاطمة هشامً 83

 أٌوب حنٌنة 122  سومٌة درٌسً 84

 مصطفى الفاطمً 123  ٌاسٌن الخلطً 85

 محمد الغزال 124  محمد ناصري 86

 إدرٌس العمراوي 125  المهدي الزمرانً 87

 سمٌة فنٌد 126  عبد المجٌد بعدي 88

 مرٌة بوتً 127  حمٌدي عبد هللا 89

 سمٌرة كزاوي 128  لطٌفة بومدٌل 94

 زهرة سركوح 129  سمٌرة الحسٌنً 91

 خدٌجة المداح 134  هشام حسناوي 92

 عبد الجبار مرغادي 131  أسماء مشهور 93

 عبد العزٌز أكرام 132  رباب السوٌحلً 94

 جواد مبروك 133  ملٌكة الزوٌتنً 95

 عزٌز الحدٌد 134  عبلة سناء 96

 رشٌد معمر 135  ٌاسٌن لعبٌدي 97

 المهدي معطالوي 136  فؤاد كرادي 98

 عبد الحمٌد ناصر 137  فتحً علوانً 99

 أحمد الوافً 138  محمد آٌت عبو 144

 عبد العالً الدادسً 139  جهاد بلغزال 141

 محمد أوفرا 144  مارٌة جبوري 142

 محفوظًرضوان  141  الزوهرة كرٌم 143

 محمد إسماعٌلً علوي 142  عبد المالك قلعً 144

 المهدي الموساوي 143  فاطمة محبوب 145

 هشام حملٌل 144  مرٌم نافٌدي 146

 زكرٌاء برج 145  خولة قصٌور 147

  عفراء محمدي علوي 148

 


