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 جامعة الحسن األول
اسيةكلية العلوم القانونية والسي  

 سطات
 

 كلية العلوم القانونية والسياسية الئحة طلبة 

 المحالين على المجلس التأديبي الرتكابهم مخالفات

 2023/2022العادية  الخريفيةأثناء امتحانات الدورة 

 

الكاملاالسم  رقم ابوجي السداسي المخالفة التاريخ  ر.ت 

12/21/1211   .1 ليلى قريسخ 12220002 5 إدخال ورقة االمتحان 

12/21/1211   .2 سليمة حجري 12222000 5 إدخال ورقة االمتحان 

12/21/1211   .3 سكينة السويط 12222220 5 الغش 

10/21/1211   .4 كريمة ساري 12222202 2 الغش 

10/21/1211   .5 عبد السالم سلوم 12222102 2 الغش 

10/21/1211   .6 أيمن ورداني 11225022 2 الغش 

10/21/1211   .7 سعاد الزيات 12222225 2 الغش 

10/21/1211   .8 أمال درداري 12222011 2 الغش 

10/21/1211   .9 أمال فاكير 12222022 2 الغش 

22/21/1211   .10 سعاد ابيدار 12220000 2 الغش 

22/21/1211   .11 عدنان عبية 12222202 2 الغش 

22/21/1211   .12 الياس وارد 11222225 2 الغش 

21/22/1212   .13 يوسف فتحي 12221122 5 الغش 

22/21/1211   .14 يوسف بلحاج 11222125 2 الغش 

22/21/1211   .15 شيماء هميم 12221122 2 الغش 

22/21/1211   .16 هيام نوادير 11221512 2 الغش 

21/22/1212   .17 ايمان الحمودي 12222215 2 الغش 

12/21/1211   .18 الهام الزهوري 12220202 2 سلوك غير الئق 

11/21/1211   .19 رضى حليلي 12222122 2 سلوك غير الئق 
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 جامعة الحسن األول
اسيةكلية العلوم القانونية والسي  

 سطات
 

10/21/1211   .20 ايمن شيكي 12222005 2 سلوك غير الئق 

22/21/1211   .21  20220100 2 سلوك غير الئق 

 20/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .22 سكينة الخيراني 20222220 5 

 20/21/1211 لالهاتف النقاالغش بواسطة     .23 عز الدين نوري 12220020 5 

 20/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .24 اميمة الصغير 12221502 5 

 20/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .25 عادل الهادي 12222252 5 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .26 ابتسام العزيزي 12222122 2 

12/21/1211 لالهاتف النقاالغش بواسطة     .27 سهيلة الزيات 11221011 1 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .28 مريم طفيف 11225012 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .29 صابرة السباعي 12222225 5 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .30 مريم لعرج 12222212 5 

12/21/1211 لالنقاالغش بواسطة الهاتف     .31 خديجة غالي 11222551 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .32 ايمان اليوناني 20221521 5 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .33 نظيرة كمال 12221225 5 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .34 سكينة جبوج 12221110 5 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .35 خديجة اليماني 11222020 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .36 نهيلة التوزي 12222112 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .37 ليلى زروق 12222220 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .38 شيماء سربوتي 11221002 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .39 زينب مسكين 12225220 5 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .40 خديجة وثيق 12225201 5 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .41 زينب لحميني 12221202 5 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .42 اميمة الطاهري 12222122 5 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .43 فوزية ورداني 12225110 5 
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 جامعة الحسن األول
اسيةكلية العلوم القانونية والسي  

 سطات
 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .44 زينب عليجات 12225222 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .45 هند بليمام 12222251 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .46 وديعة عتيقي 12222020 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا  الحسناويمحمد  20221002 5   47.  

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .48 منال 12222200 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .49 يوسف ادريس 20221221 5 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .50 اسيا الرامي 12222221 5 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .51 وديعة عريقة 12225205 5 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .52 الهام لمنور 12222115 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .53 اميمة حمدون 12222221 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .54 شيماء فرحات 12222220 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .55 خديجو الورزازي 11221022 2 

12/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .56 كوثر عاهيم 20220225 2 

11/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .57 محمد بوغري 12222500 2 

11/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .58 انس االبراهيمي 11222011 2 

11/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .59 امينة بوهالي 12222222 2 

11/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .60 عبد القادر ذاكر 12222112 2 

10/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .61 نادية سهبي 12222200 2 

10/21/1211 لالغش بواسطة الهاتف النقا    .62 حورية قبيس 20222212 2 

10/21/1211   .63 هاجر المحفوظي 12225202 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .64 سهام المنياني 20222101 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .65 زكرياء اييب 12222012 5 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .66 نجاة الخمسي 20221105 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .67 عثمان زوحال 20222112 5 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .68 مارية وكيل 12222201 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 
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 جامعة الحسن األول
اسيةكلية العلوم القانونية والسي  

 سطات
 

10/21/1211   .69 هشام عمري 12221002 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .70 كوثر رغوي 12222220 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .71 عبد الهادي محفوظي 12222012 5 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .72 انس مداد 11222212 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .73 مريم ماجدي 11222200 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .74 ياسين صابير 11222100 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .75 محمد امين ربيع 12222002 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .76 الهام الدقاق 20222112 5 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .77 مارية العسلي 20222000 5 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .78 رشيدة مالكي 12220200 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .79 شيماء صميم 12221122 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .80 أسامة لكصير 11221201 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .81 أيوب مني 12222200 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .82 يوسف االصيلي 12222202 5 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .83 احمد عبية 20225205 5 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .84 مصطفى جابر 11221101 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .85 فاطمة الزهراء هاشم 12221210 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .86 مريم العطومي 12222050 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .87 سميحة الوردي 12222220 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

10/21/1211   .88 سمية دقاقي 12220212 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

22/21/1211   .89 عصام النهدي 20225252 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

22/21/1211   .90 كريمة بنفريد 12222022 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

22/21/1211   .91 حفصة رمشي 12222021 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

22/21/1211   .92 أسامة الذهبي 11222211 2 بواسطة الهاتف النقالالغش  

22/21/1211   .93 مريم غرسوان 12220202 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 
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 جامعة الحسن األول
اسيةكلية العلوم القانونية والسي  

 سطات
 

22/21/1211   .94 أيوب الرشداوي 11222220 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

22/21/1211   .95 شيماء سندوسي 11222001 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

22/21/1211   .96 وصال الرباح 11222252 2 بواسطة الهاتف النقالالغش  

22/21/1211   .97 سالم هودة 11222220 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

22/21/1211   .98 لبنى وضيح 12222111 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

22/21/1211   .99 الحسنية بكا 11222002 2 الغش بواسطة الهاتف النقال 

22/21/1211   .100 أيوب العميري 12222001 2 الهاتف النقالالغش بواسطة  

12/21/1211   .101 إبراهيم دروش VIP 2 11222222الغش بواسطة  

12/21/1211   .102 هيثم الوالي VIP 5 12222210الغش بواسطة  

12/21/1211   .103 كنزة العمراني VIP 2 12221252الغش بواسطة  

12/21/1211   .104 خديجة العايدية VIP 5 12222122الغش بواسطة  

12/21/1211   .105 وداد حديوي VIP 5 12222105الغش بواسطة  

12/21/1211   .106 نظيرة الرباني VIP 2 12220211الغش بواسطة  

12/21/1211   .107 وصال لقاب VIP 5 20221012الغش بواسطة  

12/21/1211   .108 ياسين معرف VIP 2 12222022الغش بواسطة  

12/21/1211 بوسقيليياسين  VIP 2 11222520الغش بواسطة    109.  

11/21/1211   .110 نور شهبي VIP 2 12222015الغش بواسطة  

11/21/1211   .111 ضحة اشكدالي VIP 2 12221205الغش بواسطة  

10/21/1211   .112 فاطمة الزهراء سرحان VIP 5 12222210الغش بواسطة  

10/21/1211   .113 شروق سولمي VIP 2 12222215الغش بواسطة  

10/21/1211 نيسمة حياة  VIP 2الغش بواسطة    114.  

10/21/1211   .115 نور الدين تومي VIP 2 12222222الغش بواسطة  

10/21/1211   .116 محمد التاركي VIP 2 12222202الغش بواسطة  

10/21/1211   .117 صواب الحداوي VIP 2 11222201الغش بواسطة  

10/21/1211   .118 غزالن المالكي VIP 2 12222022الغش بواسطة  
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 جامعة الحسن األول
اسيةكلية العلوم القانونية والسي  

 سطات
 

10/21/1211   .119 ريان بدر الدين VIP 2 12222220الغش بواسطة  

10/21/1211   .120 ابتسام العزيز VIP 2 11221212الغش بواسطة  

10/21/1211   .121 زكرياء متوكل VIP 2 11222202الغش بواسطة  

10/21/1211   .122 زينب صادق VIP 2 11222202الغش بواسطة  

10/21/1211   .123 هدى لقمير VIP 2 11222220الغش بواسطة  

10/21/1211   .124 مريم قابيل VIP 2 12220150الغش بواسطة  

10/21/1211   .125 أيوب دحماني VIP 2 11222200الغش بواسطة  

10/21/1211   .126 فاتح فمواري VIP 2 12222202الغش بواسطة  

10/21/1211   .127 عادل القدميري VIP 2 12220002الغش بواسطة  

10/21/1211   .128 أسامة المفتقي VIP 2 12222052الغش بواسطة  

10/21/1211   .129 أسامة الحركاتي VIP 2 12222221الغش بواسطة  

10/21/1211   .130 أيوب المعطاوي VIP 2 20222121الغش بواسطة  

22/21/1211   .131 عبد النور زريق VIP 2 11225202الغش بواسطة  

22/21/1211   .132 يوسف متقي VIP 2 12225010الغش بواسطة  

22/21/1211   .133 أيوب زاندي VIP 2 12222552الغش بواسطة  

22/21/1211   .134 يوسف ازهر VIP 2 11222115الغش بواسطة  

22/21/1211   .135 نعيمة نعمان VIP 2 12220002الغش بواسطة  

22/21/1211   .136 انس الرحالي VIP 2 12222221الغش بواسطة  

22/21/1211   .137 هشام عياد VIP 2 12222211الغش بواسطة  

22/21/1211   .138 احمد ابوينام VIP 2 11222111الغش بواسطة  

22/21/1211   .139 ايمن عريف VIP 2 12222022الغش بواسطة  

22/21/1211   .140 رضى بالودان VIP 2 11221201الغش بواسطة  

22/21/1211   .VIP 2 11225022  141الغش بواسطة  

22/21/1211   .142 صالجح الدين رعادي VIP 2 11222022الغش بواسطة  

22/21/1211   .143 يونس نوجوم VIP 2 11225021الغش بواسطة  
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 جامعة الحسن األول
اسيةكلية العلوم القانونية والسي  
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22/21/1211   .144 حسن اودة VIP 2 12222510الغش بواسطة  

22/21/1211   .145 احمد الفوطي VIP 2 20221120الغش بواسطة  

22/21/1211   .146 نورة شخاني VIP 2 20225022الغش بواسطة  

22/21/1211   .147 مريم العطار VIP 2 12222250الغش بواسطة  

22/21/1211   .148 مريم درويش VIP 2 12222001الغش بواسطة  

22/21/1211   .149 عبد هللا الغالمي VIP 2 12221201الغش بواسطة  

22/21/1211   .150 مروان بوحاجب VIP 2 20222212الغش بواسطة  

22/21/1211   .151 علي امنوز VIP 2 11220200الغش بواسطة  

12/21/1211   .152  12220150 5 الغش مع سلوك غير الئق 

12/21/1211 العالي وهيبعبد  12225222 2 الغش مع سلوك غير الئق   153.  

10/21/1211   .154 عمر زروق 12222202 2 الغش مع سلوك غير الئق 

12/21/1211  
 VIPالغش بواسطة 

 مع سلوك غير الئق
  .155 امينة ولد عائشة 12222200 2

11/21/1211  
 VIPالغش بواسطة 

 مع سلوك غير الئق
  .156 رانيا شادلي 12221250 2

10/21/1211  
 VIPالغش بواسطة 

 مع سلوك غير الئق
  .157 يوسف رماد 11222012 2

12/21/1211  
ل الغش بواسطة الهاتف النقا

 مع سلوك غير الئق
  .158 وهيبة الناجي 11225205 2

12/21/1211  
ل الغش بواسطة الهاتف النقا

 مع سلوك غير الئق
  .159 سعاد حازم 22212201 5

11/21/1211  
ل الغش بواسطة الهاتف النقا

 مع سلوك غير الئق
  .160 رشيدة زوهري  2

11/21/1211  
ل الغش بواسطة الهاتف النقا

 مع سلوك غير الئق
  .161 نادية المهاجير 11222210 2

10/21/1211  
ل الغش بواسطة الهاتف النقا

 مع سلوك غير الئق
  .162 نعيمة ايت براهيم 12222050 2

22/21/1211  
ل الغش بواسطة الهاتف النقا

 مع سلوك غير الئق
  .163 لبنى مسكي 11220521 2

22/21/1211  
ل الغش بواسطة الهاتف النقا

 مع سلوك غير الئق
  .164 شفيق رزق 11222110 2

12/21/1211   .165 فاطمة الزهراء بشر 11221022 2 الغش مع السب والشتم  
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 جامعة الحسن األول
اسيةكلية العلوم القانونية والسي  

 سطات
 

10/21/1211  
ل الغش بواسطة الهاتف النقا

 مع السب والشتم 
  .166 يونس فوزي 11222121 2

10/21/1211  
لالغش بواسطة الهاتف النقا  

مع السب والشتم    
  .167 محسن واكلي 12222222 2

10/21/1211  
ل الغش بواسطة الهاتف النقا

 مع السب والشتم 
  .168 ياسين غندور 12225200 2

22/21/1211  
 VIPالغش بواسطة 

 مع العنف
  .169 عبد الجبار ذاكر 12222112 2

10/21/1211  
 الهاتف النقالالغش بواسطة 

 فمع العن
  .170 ياسين منجيد 12222005 2

21/22/1212   .171 ياسين عشي 12221251 2 انتحال صفة 

 

 

 

 


