
السعدي المالك عبد جامعة

الرئاسة

تطوان

الكامل األسم الجنسية  التسجيل يريد الذي الدبلوم

به

بها التسجيل يريد التي المؤسسة الوحدة المالحظة

MOHAMMED ILIASSA القمر جزر المهنية اإلجازة العلوم كلية Administration Réseau et Sécurité des 

Systèmes d'Informatiues
مقبول 

غيالن علي محسن رضوان يمني الماستر العلوم كلية Qualité du Logiciel مقبول 

هللا عبد سعيد سالم تغريد يمني الماستر العلوم كلية Qualité du Logiciel مقبول 

محمد علي محمد يحيى يمني الماستر العلوم كلية Qualité du Logiciel مقبول 

المالكي ساعد بن سالم بن فهد عماني الماستر تطوان التخصصات المتعددة الكلية الترابية الجماعات وسياسة الحكامة مقبول 

MHAMADJO AMINATA بيساو غينيا المهنية اإلجازة العرائش التخصصات المتعددة الكلية Marketing Touristique مقبول 

LOBO CAETNO DE BARROS 

BRUNO IVANDRO
بيساو غينيا المهنية اإلجازة العلوم كلية Administration Réseaux et Sécurité des 

Sytèmes d'Information
مقبول 

الهاجري عويضة علي فهد قطري الماستر الحقوق كلية الجمركي النظام مقبول 

2017-2016 الجامعية السنة برسم األجانب الطلبة بتسجيل خاصة  الئحة



TALL MOUSSA سينغالي المهنية اإلجازة العرائش التخصصات المتعددة الكلية Ingénierie Touristique مقبول 

OFORI FIIFI غانا المهنية اإلجازة العرائش التخصصات المتعددة الكلية Informatique de Gestion مقبول 

VANDA GILDA EDUARDO أنكوال المهنية اإلجازة العرائش التخصصات المتعددة الكلية Marketing Hôtelier et Touristique مقبول 

TANGARA SIEBA مالي المهنية اإلجازة العرائش التخصصات المتعددة الكلية Marketing Hôtelier et Touristique مقبول 

DABOU MARTINE مالي المهنية اإلجازة العرائش التخصصات المتعددة الكلية Marketing Hôtelier et Touristique مقبول 

KONARE KADIATOU مالي المهنية اإلجازة العرائش التخصصات المتعددة الكلية Marketing Hôtelier et Touristique مقبول 

COREY SHAQUILL ISAIAH LA 

TOUCHE
جرينادا المهنية اإلجازة العلوم كلية Réseaux et Sécurité des Systèmes 

Informatique
مقبول 

DURATE ALFREDO JAIRO 

ANRE
أنكوال المهنية اإلجازة العلوم كلية Administration Réseau et Sécurité des 

Systèmes d'Informatiues
مقبول 

LUCAS ADRIANO CHILUNGA أنكوال  العلوم في إجازة

والتقنيات

والتقنيات العلوم كلية Génie et Procédés مقبول 

BOUSSA DORINA 

SYLVAROLLE
كونغو الماستر العلوم كلية Electronique et Télécommunications مقبول 

MIULUNDO NATURAL زامبي المهنية اإلجازة العلوم كلية Administration Réseau et Sécurité des 

Systèmes d'Informatiques
مقبول 

EWORO ONDO EDAYONG 

VICTOR MANUEL
االستوائية غينيا المهنية اإلجازة العرائش التخصصات المتعددة الكلية Marketing Hôtelier et Touristique مقبول 

الدربابي مجاهد ماجد يمني الدكتوراه الحقوق كلية الخاص قانون مقبول 

عثمان عبده نبيل يمني الدكتوراه الحقوق كلية الخاص قانون مقبول 



الطشي عبده الرحمان عبد يمني الدكتوراه الحقوق كلية الخاص قانون مقبول 

الجنداري حسين هللا عبد حسين يمني الدكتوراه الحقوق كلية الخاص قانون مقبول 

MUSAMPA NKUMBI JAHEL  الكونغو

الديموقراطية

الماستر لألساذة العليا المدرسة Ingénierie Pédagogique Multimédia مقبول 

TSHIMUANGA JUNIOR  الكونغو

الديموقراطية

المهنية اإلجازة العلوم كلية Administration Réseau et Sécurité des 

Systèmes d'Informatiues
مقبول 

MUSAMPA NKUMBI JAHEL  الكونغو

الديموقراطية

الماستر العلوم كلية Qualité du Logiciel مقبول 

HADJEE HERVE PHILISTIN مدغشقر الماستر الحقوق كلية Décentralisation et Gouvernance Locale مقبول 

الهاجري علي راشد محمد ناصر قطري الماستر الحقوق كلية واألعمال المدني القانون مقبول 

MOHAMED MAGDY 

HASSAN AHMED
سوداني الماستر الحقوق كلية اإلنسان حقوق مقبول 

احمدو ولد محمود احمد موريتاني الماستر العلوم كلية Mathématiques Appliquées مقبول 

CLARK EDISON THOMAS ليبريا الماستر العلوم كلية Géoressources et Environnement مقبول 

سنينه أبو الكريم عبد نبيل أسيد فلسطيني الدكتوراه الحقوق كلية الجنائي القانون مقبول 

ABACAR MAHAMAT ADAM تشادي الماستر العلوم كلية Géosciences de l'Environnement مقبول 

ABOUBAKAR MALAM SANI 

MADJIRI ISAHAKA
نيجيري الماستر العلوم كلية Mathématique Appliquées à la Finance مقبول 

AMADOU ABDOUSSALAM 

CISSE ISSA
نيجيري الماستر العلوم كلية Géosciences de l'Environnement مقبول 



AHMAT ABDOULAYE 

DONGAR
تشادي الماستر العلوم كلية Géosciences de l'Environnement مقبول 

باسرده طالب علي سريع محمد يمني الدكتوراه الحقوق كلية القانون مقبول 

SAKOMA ASSANA 

RODRIGUE HULRICH
الوسطى إفريقيا المهنية اإلجازة العلوم كلية Administration Réseau et Sécurité des 

Systèmes d'Informatiques
مقبول 

GOKARA GEOFFROY الوسطى إفريقيا المهنية اإلجازة العرائش التخصصات المتعددة الكلية Agroalimentaire مقبول 

السعدي جمعة بن محمد بن جمعة عماني الدكتوراه الحقوق كلية الخاص القانون مقبول 

اخوارشيدة هللا ضيف أحمد عامر أردني الدكتوراه الحقوق كلية القانون مقبول 

الفقير راشد علي حسين أردني الدكتوراه الحقوق كلية القانون مقبول 

CARLOS INDELA VLADIMIR بيساو غينيا المهنية اإلجازة تطوان التخصصات المتعددة الكلية Management Logistique et Transport مقبول 

 مهيوب القادر عبد الغني عبد مازن

العريقي
يمني الماستر لألساذة العليا المدرسة Ingénierie Pédagogique Multimédia مقبول 

الدنيوف عالء إدريس روسي الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في والفكر العقيدة مقبول 

مسعد أحمد نجيب يمني الدكتوراه الحقوق كلية العام القانون مقبول 

IRAKOZE ALICE بوروندي الدكتوراه الحقوق كلية Gestion des Organisations Economie et 

Développement Durable
مقبول 

NGANABOY KOMSSE 

JACQUELIN
الوسطى إفريقيا المهنية اإلجازة العرائش التخصصات المتعددة الكلية Marketing Hôtelier et Touristique مقبول 

ABDOU SHARAF الوسطى إفريقيا المهنية اإلجازة العلوم كلية Administration Réseau et Sécurité des 

Systèmes d'Informatiques
مقبول 



التيهيه احمدو محمد موريتاني الدكتوراه والتقنيات العلوم كلية Sciences et Techniques de Techniques  مقبول

ابراهيم أحمدو يحي موريتاني الماستر الحقوق كلية واألعمال المدني القانون مقبول 

لمليح محمد محمود موريتاني الماستر الحقوق كلية واألعمال المدني القانون مقبول 

NAFIDUL IHSAN أندونيسي الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في الشرعية والدراسات الدين أصول مقبول 

ABDULLAH ANIQ NAWAWI أندونيسي الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في والفكر العقيدة مقبول 

LATHOIFUL ISYAROH SARAH أندونيسي الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في الشرعية والدراسات الدين أصول مقبول 

EL HADRAMI CHEIKHNA 

OUMAR
موريتاني الماستر العلوم كلية Qualité du Logiciel مقبول 

BAEDOLOH ANIS تيالندي الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في الشرعية والدراسات الدين أصول مقبول 

DIALLO MOUHAMED 

IDRISSA
سنغالي الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في الشرعية والدراسات الدين أصول مقبول 

SERIGNE MBARCKE 

DIAKHATE
سنغالي الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في الشرعية والدراسات الدين أصول مقبول 

FAYCAL DJAMA OMAR دجيبوتي الهندسة والتقنيات العلوم كلية Géoinformatique مقبول 

AMIR KASSIM ROBLEH دجيبوتي الهندسة والتقنيات العلوم كلية Géoinformatique مقبول 

MUUQINAH BINTI SAMSURI ماليزي الماستر الدين أصول كلية بالمغرب والحضارة اإلسالمي الفكر مقبول 

MUHAMMAD HAZZMIE 

ZUBAIDI
ماليزي الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في الشرعية والدراسات الدين أصول مقبول 



MOHAMAD SAIFULNIZAM 

BIN MOHD NOR
ماليزي الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في الشرعية والدراسات الدين أصول مقبول 

البربري علي صائل عبده يمني الدكتوراه الحقوق كلية السياسية العلوم مقبول 

SIDIBE LAMINE العاج ساحل الماستر األداب كلية وحضارة علوم/اإلسالمية العقيدة مقبول 

SIDIBE LAMINE العاج ساحل الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في الشرعية والدراسات الدين أصول مقبول 

جدو سيدنا موريتاني الماستر العلوم كلية Electronique et Télécommunications مقبول 

MUHAMMAD AHNAF 

AKMAL BIN NORDIN
ماليزي الماستر الدين أصول كلية بالمغرب والحضارة اإلسالمي الفكر مقبول 

الحدي عيسى حسن محمد سالمة بحريني الدكتوراه األداب كلية ترجمة تواصل لسانيات مقبول 

ديوب سنب أحمد سينغالي الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في والفكر العقيدة مقبول 

MPENGA-IYONA DORIS غابوني الماستر العلوم كلية Qualité Sécurité et Environnement مقبول 

MAMADOU FALILOU 

DIALLO
غيني الماستر العلوم كلية Télécommunication Systems Engineering مقبول 

AHMED SALEM OULD ELY موريتاني الماستر العلوم كلية Ingénierie Informatique  مقبول

ABDELLAHI SIDI AHMED 

VALL EBNOU
موريتاني الماستر العلوم كلية Electronique et Télécommunications مقبول 

FABIAN MAKOSSO 

MUADAKUKU
االستوائية غينيا المهنية اإلجازة العرائش التخصصات المتعددة الكلية Management Touristique et Hôtelier مقبول 

DIALLO MAMADO DIAN غيني والتقنيات العلوم ماستر والتقنيات العلوم كلية Génie Civil مقبول 



 أل محمد بن راشد بن العزيز عبد

سليمان
سعودي الدكتوراه األداب كلية ترجمة تواصل لسانيات مقبول 

METOZOUNVE EMMANUEL بنيني الماستر العلوم كلية ingénerie Informatique مقبول 

اكبر بن العظيم عبد ماليزي الماستر الدين أصول كلية بالمغرب والحضارة اإلسالمي الفكر مقبول 

الراشدي حميد بن سلطان بن خلفان عماني الدكتوراه األداب كلية والتواصل الصحافة مقبول 

األمين محمد الودود عبد موريتاني الدكتوراه العلوم كلية Informatique مقبول 

SACKO KADIDIATOU AYA مالي الماستر العلوم كلية Ingénierie en Ecologie et en Gestion de 

la Biodiversité
مقبول 

المصطفى محمد المصطفى محمد موريتاني الماستر العلوم كلية Physique du Matériaux et du 

Rayonnement
مقبول 

COULIBALY FOUSSEYNI مالي الماستر العلوم كلية Ingénierie Informatique مقبول 

SAINDOU HOUMADI 

ABASSE
القمر جزر الماستر العلوم كلية Ingénierie Informatique مقبول 

دراغمه محمد حسين صالح فلسطيني الدكتوراه األداب كلية تواصل ترجمة لسانيات مقبول 

TAREG AZIZ SOULEIMANE 

BAYE
موريتاني الماستر العلوم كلية Qualité du Logiciel مقبول 

أحمد حيدرة صالح العزيز عبد يمني الدكتوراه العلوم كلية Physique et Nouvelles Technologies مقبول 

الزين علي محمد جمال يمني الدكتوراه العلوم كلية Physique et Nouvelles Technologies مقبول 

حسين محمد احمد حسين فلسطيني الدكتوراه الحقوق كلية الخاص القانون مقبول 



حمد أكرم إبراهيم فلسطيني الدكتوراه الحقوق كلية الخاص القانون مقبول 

MINT DEH OULD ZEIN 

AICHA
موريتانية الماستر العلوم كلية Electronique et Télécommunications مقبولة 

BINTI SAIFULZAMAN HUSNA ماليزية الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في الشرعية والدراسات الدين أصول مقبولة 

LIKAMA BANEMOU ELY موريتانية الماستر تطوان التخصصات المتعددة الكلية Gestion Informatique de l'Entreprise مقبولة 

حميدي اسامة موريتاني أجازة الحقوق كلية اقتصاد الطالبي التبادل

 محمد المجيد عبد الحكيم عبد

أبوحماري
ليبي الدكتوراه الحقوق كلية العام القانون مقبول

MANAJARY LEON 

CHRISTIAN ISMAEL
مدغشقر الماستر الحقوق كلية Ingénierie et Management d la Qualité مقبول

هللا عبد احمدوا الخضرامي موريتاني الماستر العلوم كلية Mécatronique مقبول

النعيمي راشد علي حسن أحمد بحريني الدكتوراه الدين أصول كلية  الغرب في والصوفي واألصولي الكالمي التراث

اإلسالمي
مقبول

EKOMO FABRICE غابوني الدكتوراه الحقوق كلية droit International مقبول

RAMBA MOHAMED LAMINE العاج ساحل الترجمة للترجمة العليا فهد الملك مدرسة Arabe-Espagnole-Français مقبول

MOHAMED VALL OULD 

MOCTAR
موريتاني الماستر العلوم كلية Géosciences de l'Environnement مقبول

MOHAMAD SAIFULNIZAM 

BIN MOHD NOR
ماليزي الماستر األداب كلية وحضارة علوم/اإلسالمية العقيدة مقبول

MUAMMAD HAFIY BIN ABD 

RAZAK
ماليزي الماستر الدين أصول كلية اإلسالمي الغرب في والفكر العقيدة مقبول



ADNIN NAJIHAH BINTI 

ZULKIPLI
ماليزي الماستر األداب كلية وحضارة علوم/اإلسالمية العقيدة مقبول

MUHAMMAD HAFIY BIN 

ABD RAZAK
ماليزي الماستر األداب كلية وحضارة علوم/اإلسالمية العقيدة مقبول

HACEN OULD AHMED 

SALEM
موريتاني الماستر الحقوق كلية العقارية الدراسات مقبول

 المحري اللطيف عبد حمد علي

المهندي
قطري الدكتوراه الحقوق كلية اإلنسان حقوق مقبول

الهاللي هللا عبد بن أحمد بن جالل عماني الدكتوراه الحقوق كلية العام القانون مقبول

ALASSANE SIMAGA مالي الماستر الحقوق كلية Droit de l'Entreprise مقبول

ABDOUL KARIM SAMAKE مالي الماستر الحقوق كلية Droit de l'Entreprise مقبول

OUMAR CHERIF CAMARA مالي الماستر الحقوق كلية Décentralisation et Gouvernance Locale مقبول

CHHA HAYLIM كامبودج الدكتوراه والتقنيات العلوم كلية Génie Civil مقبول

BONHOULI YRINNE JESSICA 

SOLEINE
العاج ساحل الماستر الحقوق كلية Droit de l'Entreprise مقبول

األحول السالم عبد لطفي ليبي الدكتوراه الحقوق كلية المحلي العام الشأن تدبير مقبول

إبراهيم عمار اجاكني موريتاني والتقنيات العلوم ماستر والتقنيات العلوم كلية Sciences de l'Environnement مقبول

الشياني ولد السالم عدنان موريتاني الدكتوراه الحقوق كلية القانون مقبول

ظافر علي ناجي راشد نبيل يمني الدكتوراه األداب كلية تواصل ترجمة لسانيات مقبول



TOURE CHEIKH ABDOUL 

KADRE
مالي الماستر العلوم كلية Géosciences de l'Environnement مقبول

COULIBALY IBRAHIM MEYES مالي الماستر العلوم كلية Géosciences de l'Environnement مقبول

BOUBE DOBIE FARIDA نيجيري الماستر والتقنيات العلوم كلية Sciences de l'Environnement مقبول

الخيارين سعيد بن فهد قطري الماستر الحقوق كلية واألعمال المدني القانون مقبول

العمرو حمود أحمد ثائر أردني الدكتوراه الحقوق كلية العامة اإلدارة مقبول

AMADOU NIANDOU HAWA نيجري الماستر الحقوق  كلية Droit des Entreprises مقبول

HAROUNA SEYNI ISSIAKA نيجر الماستر الحقوق كلية Décentralisation et Gouvernance Locale مقبول

الروتلي علي بن سالم بن هللا عبد عماني الدكتوراه الحقوق كلية الخاص القانون مقبول

البادي سالم بن سعيد بن حميد عماني الدكتوراه الحقوق كلية الخاص القانون مقبول

صالح بن سعيد بن بريك عماني الدكتوراه الحقوق كلية الخاص القانون مقبول

الراسبي ناصر بن ثابت بن بدر عماني الدكتوراه الحقوق كلية العام القانون مقبول

محمد بن جعفر بن سعيد عماني الدكتوراه الحقوق كلية العام القانون مقبول

سالم بن خلفان بن سالم عماني الدكتوراه الحقوق كلية العام القانون مقبول

محمد بن خميس بن يونس عماني الدكتوراه الحقوق كلية العام القانون مقبول



البلوشي يوسف بن احمد بن يوسف عماني الماستر تطوان التخصصات المتعددة الكلية الترابية الجماعات وسياسة الحكامة مقبول

المحجوب محمد العارف الستار عبد ليبي الدكتوراه الحقوق كلية اإلدارية العلوم مقبول

الباقر البيت صو بشير جالل سوداني الدكتوراه الحقوق كلية القانون مقبول

احمد هللا عبد هللا حسب الدين سيف سوداني الدكتوراه الحقوق كلية القانون مقبول

مامادو كان موريتاني الماستر العلوم كلية Electronique et Télécommunications مقبول

شيخنا ابعير موريتاني الماستر العلوم كلية Physique des Matériaux et de 

Rayonnement
مقبول

البشير احمد سيد هللا مد موريتاني الماستر العلوم كلية Mécatronique مقبول

ANATACHE SAIDOU 

ABDERAMANE
النيجر الماستر الحقوق كلية Décentralisation et Gouvernance Locale مقبول

علي بن صالح بن الوهاب عبد عماني الدكتوراه الحقوق كلية الخاص القانون مقبول

MIKADO MWAMBA 

LIONNEL
 الكونغو

الديموقراطية

المهنية اإلجازة لألساتذة العليا المدرسة Logiciel et Développement Web مقبول

RABEMANANTSOA VOLA 

VALERIE
مدغشقر الدكتوراه الحقوق كلية Droit Public Français مقبول

الحوسني سعيد بن خليفة بن أحمد عماني الدكتوراه الحقوق كلية العام القانون مقبول

سلمان بن سالم أحمد سميحة يمنية الدكتوراه األداب كلية اإلنجليزية الدراسات مقبولة

LOUME NDEYE FATOU سينغالية الماستر العلوم كلية Biologie Alimentation et Santé مقبولة


