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أسماء طلبة سلك ماستر العقيدة والفكر في الغرب ا�س�مي وماستر الفكر والحضارة في المغرب وماستر 
 أصول الدين والدراسات الشرعية 

 المشاركين في دورة " الخ�ف ا-صولي : أسبابه ومبانية " 

 أيام : 31 مارس و 1 و 2 أبريل 2015

 أسامة المزكلدي الشرعي  مھدية ابن عجيبة
 مراد الزياني  عبدهللا العاقل

 طارق اخطيرة  عبدالعزيز بنحمو

 عمر اغبالو بوسلھام معيزو

 عبداBله حاحي سالم بدليك

مومن عبدالحفيظ  كمال برخوش  

 سفيان الخباش محمد رضى الفائق

 علي يونس رشيد سھيل

 عبدالرحمان الوكيلي اسماعيل بنعجيبة

 محمد أورام عبدالرحمان بوعربي
 ب�ل زروق مصطفى الودغيري

 محمد الزوجال وفاء الدامون
 أوBد س�مة أسية رباب العزيفي

 نادية بنعياد عبدالغفور العمراوي
 عبدالعزيز السباح جواد زواع

 عبداBله حنين رزقي حلوشي

 عبدالجبار حياة هللا  زاد محمد العشيري

 طارق الحليمي ھدى نخشى

اسموكن عبدالحميد فريد بوتغراصا  

 عبدالحق شحموط ا-مين بن عليلو اللنجري

 أحمد بنعمر يسين عيسو
 البقالي محمد  أيوب العاقل 

 عبدهللا علي فتح هللا محمد العربي الكنوني

 محمد يوسف البقالي الطاھري يوسف السليماني
 عبدالغني بن الحادكة يونس الدامون

 محمد مشكوري مصطفى الدويباب
 رضوان الضحال ب�ل بلحسن

 العربي المزوز محمد عدي
 محمد يايا  الحسن بغوز
 محمد الزلماطي محمد الحناط
 ھاجر ناجي نوال السطي

 ب�ل مصباح أحمد بوحجيج
 Bمين فديغا محمد سورو

 عبدهللا سي� عبدالس�م حماني

 عبدالعزيز عبدالخالق عبدالمجيد بوجمعة
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 نادية الشنتوف بوجمعة الخزازي
 يوسف سلمون محمد حميت 

 فاطمة صالح فاطمة الرعيض
 كريمة اليعوني ابوبكر البخاري

 مريم علوي زينب المالكي الحليبي
 محمد ا-مين ولد اسلم محمد الرندي
 عبدا�له بنزيان سعاد لولي

 فاطمة الزھراء أفوزار سعيدة بويدان
 محمد رضا الحضري اسماعيل بولعيش
احميمدمحمد  محمد اعامر  

 عبدالنور أمايو أسماء أخشاش

 إيمان الشھيلي محمد أغطاس
 أحمد العرود عبدالمجيد الحداد
 معاد الخمليشي معاذ الھوادين
 لحسن الناصري محمد عزاوي
 محمد الزين الدج أحمد مصباح

 محمد النتي عبدالصمد المرابط
 تميمونت يودا محمد الطالب

التاغيمحمد  عبدالواحد المرابط  

 ج�ل احسيسن مصطفى اخرف

 طارق حمودي نرجس اخيار

 رضوان المنصوري عبدالس�م بلحاج

 محمد جبرون أ؛مد الداودي 
 إكرام اتوارب سمية شھبون
 سعاد منديل حنان السليماني

 سكينة الكنوني حنان الكنوني

 سمير بنشيخ محمد معزوز

 محمد المودن عائشة كركيش
 منتصر الخطيب حفيظة كنون
 حسن الھ�لي لبنى مرابط

 عمر أخريف فضل الرحمن أرمي

 سكينة زيطان محمد الزيدي

 نبيلة طوري إحسان كنون
 شاكر ايرير نجوى الزياني

 خديجة الحداد الزھرة الع�لي 

 عبدالنور اربوج الكبير حمداني

 كوثر لولي الحسن بغوز
 سعيدة الداودي إكرام بوشنيطة

بحةھناء   عبدالھادي بنحليمة 

 محمد البوطي ميلود الجميلي
 محمد بلفقي عبدالرحمن الشويخ

 محب هللا بابا يوف محمد سالم محمد عبدهللا
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 محمد ا-مين امحمد أمير ب�لوف
 عبدالس�م قرير محمد السطي

 بدر الدين المرابط عدنان تليدي
  


