
المخالفة المسلك  االسم و النسب رقم التسجيل ي تيب 
رقم التر

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر االقتصاد BADOUH MOHAMED 17014489 1

ونية غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون LAGMIRI YOUNES 21000811 2

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون ARJANE ABDELLAH 18025662 3

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون ZIRARI OSAMA 19006670 4

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون MOSTAFA OUGHLAKA 19004866 5

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون JALAL ENNAOUI 18020441 6

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون HISSI AZIZ 16005830 7

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون ELALLAL EL HASSAN 9006102 8

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون AIT AHMED JAMAL 20025091 9

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون ALILOUCHE MOHAMED 20014086 10

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون OUMAIMA EL FARJI 20014037 11

ونية  غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون JARI BRAHIM 20015301 12

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون EL FERTOUTI HAJAR 20012385 13

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون ABDOMJID ELMOSTANCIR P317129 14

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون ACHYANE MOHAMED 18021993 15

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون ECHRICHI SALAHESSINE 19006365 16

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون BIYAH REDWANE 20016258 17

ونية  غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون LGOD MOHAMED 19004875 18

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون BENYACHOU MOHAMED 20009991 19

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون BOURI OUALID 20012613 20

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون BIKHBICH AYOUB 20012653 21

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون RAHOU KAMAL 20025064 22

ونية مع رفض تسليمها غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون OUTERGA ABDELILAH 21001093 23

ونية  و  الهاتف المحمول مع رفض تسليمه غش باستعمال بطاقة إلكتر القانون BOU-IMLALEN MOHAMED 20012981 24

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه  القانون SOUKAINA KOURTA 21002189 25

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه  القانون FEDDADI IMAD 20013300 26

ي المنعقد يوم الجمعة                                          ن عىل المجلس التأديب   الرتكابهم مخالفات أثتاء امتحانات الدورة الربيعية BLOC C صباحا  بقاعة الندوات  10H00 عىل الساعة 2022 يونيو 10    قائمة بأسماء الطلبة المحالي 

2021/2022العادية برسم الموسم الجامعي 

ي ويعتت  هذا االعالن بمثابة استدعاء شخص ي التاري    خ والتوقيت المشار اليه اعالم قصد المثول امام المجلس التاديب 
ن
ي هذه الالئحة الحضور اىل الكلية ف

ن
ن عىل الطلبة الواردة اسمائهم ف ييتعي 



غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه  القانون FATIMA ZAHRA LAASSIRI 21000134 27

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه القانون AZERGIJI HICHAM 17019476 28

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه القانون LAFQUIH ABDERRAHMANE 21003562 29

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه القانون LAGNAFDI YOUSSEF 21033619 30

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه القانون LACHGAL HANANE 21004340 31

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه القانون LABYAD ISMAIL 21033376 32

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه القانون LAGHOUILA MOHAMED 21002260 33

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه القانون EDDAHRAOUI AZZEDDINE 17015820 34

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه القانون DABOUIH MOSTAFA 18018395 35

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه  القانون FAHMI SALAHEDDINE 20016209 36

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه  القانون MEHOUAJ MOHAMED 19006983 37

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه  القانون ABDELMAJID ELMOSTANCIR 17015788 38

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه  القانون AKELLABOU MOHAMED 21033606 39

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه  القانون EZ-ZOUYNY ABDELHADI 17015224 40

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه  القانون GHAFOUR YOUNESS 20016168 41

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه  القانون OTHMANE RAIS 20014266 42

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه القانون BEN SAID ISMAIL 17019098 43

غش بواسطة الهاتف المحمول مع رفض تسليمه القانون ABAINO ABDELAZIZ 18019702 44

ام هيئة الحراسة السب  و القذف و إثارة فوضن مع عدم احتر القانون KAMAL MALIH 19007389 45

ام ن السب و القذف و عدم اإللتر القانون BEN BELKACEM DRISS 21001095 46

السب و القذف القانون KAMAL OULAOURF 19007829 47

السب و القذف القانون ELAAROUSSI MOHAMED 18022069 48

الغش إثارة الفوضن مع تهديد هيئة  الحراسة  االقتصاد MANSSOUR MOHAMED 20014834 49

ام هيئة الحراسة عدم احتر القانون AYOUB LACHHAB 21005930 50

الغش و عدم االمتثال و إثارة الفوضن مع تهديد رئيس مركز االمتحانات االقتصاد TACHIBT AYOUB 21031777 51

ام هيئة الحراسة عدم احتر القانون TAKRIDDA OMAR 21005840 52

ام هيئة الحراسة عدم احتر القانون SANHAJI AISSAM 20025087 53

ام هيئة الحراسة عدم احتر القانون KHOUCHI YOUNESS 20025018 54

ي لهيئة الحراسة 
االخالل بنظام االمتحانات مع التهديد اللفظن االقتصاد ABOUA ABDELLAH 20012855 55

عدم االمتثال و إثارة فوضن  القانون SAIDI OMAR 70001528 56

عدم االمتثال و إثارة فوضن  القانون SAIF NAJIB 20016274 57

ام هيئة الحراسة  االقتصاد عدم االمتثال واالخالل بنظام االمتحانات مع عدم احتر FARIS TARIK 20012034 58

تبادل الحديث مع طالب أخر القانون BOURHAN-EDDINE HANANE 21004013 59



تبادل الحديث مع طالب أخر القانون BOUROU ABDERRAHMANE 21015878 60

غش بواسطة ورقة معدة مسبقا القانون BELKIR HAMZA 18020359 61

غش بواسطة ورقة معدة مسبقا القانون ISSAM BENBRAHIM 20012534 62
غش بواسطة ورقة معدة مسبقا القانون IKRAM ETTAAMARI 19004169 63

ي ويعتت  هذا االعالن بمثابة استدعاء شخصي ي التاري    خ والتوقيت المشار اليه اعالم قصد المثول امام المجلس التاديب 
ن
ي هذه الالئحة الحضور اىل الكلية ف

ن
ن عىل الطلبة الواردة اسمائهم ف يتعي 


