
 
 المملكة المغربية

 مراكش -جامعة القاضي عياض 

 الرئاسة

 
  

 

 القاضي عياض رئاسة جامعة
 

 مراكش  511: ب.ص طابيعبد الكريم الخشارع   

 0524434494: فاكس   0524437741/0524434814:  الهاتف

 www.uca.ma: الموقع اإللكتروني  presidence@uca.ma: البريد اإللكتروني

  الثالثة الدرجة واحد من تقنيالمرشحين المقبولين الجتياز مباراة الئحة 
 

 Génie Electricité et Electrotechnique  : تخصص

 

 7102ابريل  10 دورة
 

 تعتبر هذه الالئحة بمثابة استدعاء الجتياز المباراة
 

 االداب والعلوم االنسانية مراكش بكلية  2017 ابريل 10 االثنينيوم :  إجراء المباراة ومقر تاريخ

   

 صباحا الثامنة والنصفالساعة  :     ســـــــــاعة االلتحــــاق       
 

 رقم االمتحان االسم و النسب رقم البطاقة الوطنية
EE573943 1 دمحم متوكل 

I710187 السساوي ةمريم  2 

EB170661 3 لمغاري عادل 

V300725 4 إسماعيل بنعدي 

IA172677 5 دمحم بغدادي 

M555729 6 حمو دحماني 

I686957 7 رضا أمين 

EA197102 8 وئيل  طباش 

JC460667 9 دمحم جئت 

EE523618 10 عثمان لغريبي 

PB125728 11 عمر أعبوش 

JE283340 11 أسامة بودهن 

E770505 13 أحمد برادة 

AE231033 11 هشام الزلمومي 

BB93715 15 المهدي الحرشة 

HA194601 16 أسامة الفالحي 

HA191568 17 سكينة الراشيدي 

N365351 11 منى الماموني 



 
 المملكة المغربية

 مراكش -جامعة القاضي عياض 

 الرئاسة

 
  

 

 القاضي عياض رئاسة جامعة
 

 مراكش  511: ب.ص طابيعبد الكريم الخشارع   

 0524434494: فاكس   0524437741/0524434814:  الهاتف

 www.uca.ma: الموقع اإللكتروني  presidence@uca.ma: البريد اإللكتروني

N357435 19 أنوار أركاز 

BL118642 12 سمير العسري 

QB22027 21 إسماعيل مسفيوي 

EE527674 11 عائشة أيت اومغار 

EE540429 13 المهدي بوخريص 

GK136358 24 عثمان الزطوي 
 

 

 

 
 .يتعين على المرشحين الحضور إلى مقر المباراة مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية : مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المملكة المغربية

 مراكش -جامعة القاضي عياض 

 الرئاسة

 
  

 

 القاضي عياض رئاسة جامعة
 

 مراكش  511: ب.ص طابيعبد الكريم الخشارع   

 0524434494: فاكس   0524437741/0524434814:  الهاتف

 www.uca.ma: الموقع اإللكتروني  presidence@uca.ma: البريد اإللكتروني

 

 

  الثالثة الدرجة واحد من تقنيالمرشحين المقبولين الجتياز مباراة الئحة   
 

Audio-visuel: تخصص  

 

 7102ابريل  10 دورة
 

 تعتبر هذه الالئحة بمثابة استدعاء الجتياز المباراة
 

 االداب والعلوم االنسانية مراكش بكلية  2017 ابريل 10 االثنينيوم :  إجراء المباراة ومقر تاريخ

   

 صباحا الثامنة والنصفالساعة  :     ســـــــــاعة االلتحــــاق       
 

رقم البطاقة 

 الوطنية
و النسباالسم   

رقم 

 االمتحان
PA99942 1 دمحم بولكو 

BB63246 2 أسماء الزمراني 

D994249 3 رضى أوناصر 

EE599734 4 أميمة راجي 

J463895 5 أدام أولهناك 

PA200568 6 دمحم أجامر 

JE256250 7 أحمد مدغى 

PB145458 8 عبد اللطيف نجيح 

HH2772 9 زكرياء سيسو 

D830400 10 نبيل المدهون 
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 Informatique:  تخصص

 

 7102ابريل  10 دورة
 

 بمثابة استدعاء الجتياز المباراةتعتبر هذه الالئحة 
 

العلوم القانونية واالقتصادية  بكلية  2017 ابريل 10 االثنينيوم :  إجراء المباراة ومقر تاريخ

 واالجتماعية الداوديات مراكش
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رقم البطاقة 

 الوطنية
النسباالسم و  رقم  

 االمتحان
EE 543398 الصافي خولة  1 

TK 18688 2 عبد العلي عدراوي 

ID 58254 3 سفيان المكاوي 

EE 424109 4 محسن عزو 

EE 549682 5 اشرف الخنشة 

EE 575947 6 عبد المنعم الخوداري 

IB214209 7 سكينة ناوي 

EE 412169 8 دمحم اخشان 

EE469635 9 امزان خولة 

EE473113 10 الدرقاوي الصوفي عبد الرحمان 

JF51267 11 زاوكي يوسف 

JC 450551 11 عمر وحمان 

P314813 13 عدنان عدي 

IC76968 11 ياسين الخدير 

AE4864 15 دمحم ايت الحاج ابراهيم 

EA158146 16 المهدي بن لقطيط 

HA184385 17 خولة امالل 

W352180 11 دمحم الحبيب برادة 

SH171461 19 دمحم بوكدم 

EE525571 12 يوسف التكريتة 

SH175572 21 كريم شتوان 
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J476441 11 فاطمة الزهراء زكار 

H441796 13 سعيد اجويطيت 

P294018 11 معاد نيت لمقدم 

H513738 15 هدى ناصف 

VA129637 26 سناء باعدو 

EE543014 12 عائشة الصويب 

M515529 11 بدر شاطر 

EE506308 29 حمزة المنتاسيب 

JB439987 32 دمحم االمين المعتصم 

BJ422931 31 حسناء صابر 

BB126692 31 اسماعيل جدور 

P280171 33 عبد العزيز امكسا 

BE853564 31 ياسين عمروش 

EE45819 35 امين حمادشي 

EC17104 36 جمال منصور 

AE89460 32 امينة رشاد 

EE424094 31 فيصل شاكر 

EA189517 39 اسماعيل االشكر 

Y380396 12 البكاي اوكيلي 

HH60624 11 نسيم ابو خالد 

N355694 11 منى ازدود 

EE541648 13 اسماعيل االدريسي لعروبي 

EE623284 11 فاطمة الزهراء ديم 

I710379 15 صالح الدين الحروي 

EE537121 16 هاجر الحفياني 

Y408219 12 انس الراجي 

EE341672 11 تبو المهدي 

EE790126 19 بدر الدين الكوجي 

J510212 52 رشيد الصغير 

EE589501 51 مراد المعزي 

M507584 52 مراد اشميشة 

EE532124 53 عبد القادر كديم 

EE473827 54 دمحم بادي 

ID22157 55 فاطمة الزهراء ملوك 

EE617980 56 اشرف بلقاضي 

EE615999 57 يوسف غرير 

EE428871 58 سفيان بنيجة 

Y 395889 59 وليد بوندمي 

EE605381 60 حمزة المسرار 
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EE423260 61 زهير ولد سيدي كانون 

EE459763 62 المصطفى ناجي 

EE468176 63 انس العبيد 

EE735691 64 هدى بوكطيب 

EE580263 65 ياسين قاسي 

EE470586 66 سعاد ارحل 

EE715211 67 فاطمة لبيهي 

EE558192 68 اسماعيل السباعي 

EE535491 69 دمحم خمالي 

EA162212 70 انعينيعة فيصل 

EA162211 71 زكرياء اليحمدي 

EE589141 72 ايمان الهواري 

EE290814 73 هند ابلمان 

D740450 74 عمر مجدوب 

EE473215 75 طه سمهارس 

EE735692 76 ماجدة بوكطيب 

JA161185 22 اسكدي عبد الحق 

P236109 78 دمحم اونيل 

J464082 29 اسماعيل ازام 

SH165384 12 مولود عويس 

SH165370 11 دمحم الحمري 

EE419674 11 مليكة زيدان 

EE602196 13 دمحم اعراب 

EE464477 11 عبد الفتاح العسري 

EE464893 15 ابراهيم دبار 

E625187 16 نورة بودينة 

EE537051 12 دمحم الهداجي 

EE604003 11 صابدي وليد 

EE518107 19 تمدة عبد القيوم 

Z475702 92 دمحم عماري 

EE469936 91 بندولي موراد 

HA197381 91 طاهر زغلون 

JB478320 93 شعيب حسين 

JK18976 91 عيصام مناني 

T246379 95 حسن لبحمادي 

F543485 96 دمحم امين البكاري 

X377573 92 لمنخطر وليد 

EE255961 91 فاطمة الزهراء ايت مومن 

EE545669 99 يوسف بنخالة 
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AD233493 122 دمحم ازناك 

HH182560 121 ايوب محب 

UA105164 121 عبد الحق ريان 

ID48195 123 رضوان المبسوط 

HH111768 121 مهدي بنهيمة 

T268515 125 نادية ايت الزبير 

MC226067 126 طه دمحمي 

JA163158 122 توفيق فندن 

QA165816 121 المهدي خضار 

BJ418847 129 دمحم فتحان 

SH174196 112 بوشرة ابن اليمني 

EE517611 111 سفيان عبوشي 

N353923 111 ياسمين لمسيح 

EE509911 113 فتيحة الشاوي 

EA185379 111 اسماعيل المصلوحي 

EE497950 115 عبد الحليم الغلف 

BH395602  العلميكمال  116 

CD236518 112 دمحم امين منجد 

BK622340 111 امين العكوشي 

WA180333 119 زكرياء تيمصدق 

A682400 122 نجيب ولد المعلم 

I711299 121 بوخصيبي اسماعيل 

SH161551 121 مروان عقلوش 

N361205 123 نعيمة امكسي 

IA171074 121 المهدي بلعالية 

IB203757 125 دمحم العوني 

AE67095 126 جمال سلماوي 

SH171702 122 حسن السباعي 

CD486478 121 لحسن ايت فطول 

EE573402 119 رضى اعلي 

AE141660 132 هشام لطفي 

GB152037 131 اسامة بودين 

W287311 131 حنان بشر 

MC233851 133 ابتسام لمدكر 

L396572 131 سهام الكوزي 

D236892 135 مراد الرواسي 

H581062 136 تقي الدين ابراهيمي 

IC36949 132 اسماعيل الهاللي 

H508255 131 ياسين اعراب 
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P293139 139 عمر امسكان 

SH149602 142 دمحم بوشبوع 

BH264667 141 عبد الباسط ايت حساين 

H494894 141 حمزة الدمدومي 

EE716633 143 رشيد المحمودي 

EE564998 141 رضى عطارد 

H508558 145 عزيزة ابيه 

I682826 146 حمزة احنصال 

G657499 142 سارة داغوج 

EE616594 141 كوثر غريز 

SH167554 119 احمد بوركبا 

AA11775 152 زكرياء منياخ 

AA48685 151 فاطمة الزهراء ايداعمو 

W392065 151 صبري عبد الهادي 

JB484471 153 فاطمة الزهراء خام 

J444172 الكريم اعراب عبد  151 

EE271769 155 رجاء ايت حمادي 

EE358468 156 هشام لمدكي 

BJ372429 152 هشام زمزامي 

H691843 151 يوسف اصبيع 

JA144499 159 الطاهر افريزم 

JA161200 162 مبارك صيك 

EE376899 161 دمحم النواجي 

Q292062 161 هدى محفوظ 

G671867 163 انس عمراني 

N345922 161 رشيد سعدن 

ID30913 165 عثمان عميد 

IA110069 166 عزيزة اولعروص 

SH182105 162 عماد الطواهرة 

EE595012 161 محمود رباح 

EE524576 169 اكرام ايت وحمان 

QB24588 172 كريم القاسمي 

EE740262 171 ياسر الهاللي 

HH2951 171 دمحم بن الشيخ 

SH154753 173 بوبكر المرخي 

JD57702 اخضر حنان ل  171 

DA85969 125 عمر بوالعش 

DA84000 176 عبد الصمد ازنكود 

WA223468 172 دمحم الطالبي 
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P299756 171 دمحم امين بوبو 

IA140499 129 الحسين بغدادي 

W339657 182 قاسم القصطالي 

EA168189 181 طه متنسم 

JK22700 181 عبد الرحيم بابانا 

Q322096 183 لمياء انوار 

AE35651 181 احسان عوزيز 

CD329074 185 ياسين عبدالوي 

EE334581 186 مروان قنوت 

D236263 182 نبيل بودموق 

JB476443 181 احمد لعريف 

EE561474 119 زكرياء مروان 

EE475574 192 الحاتمي يونس 

EE537783 191 دمحم عمري 

EE565229 191 خالل معاد 

AE232009 193 عبد الصمد كملي 

SH144257 191 صدوقي اسامة 

N352055 195 رضى سبيع 

ID31542 196 غزالن العزوزي 

AE172177 192 ايمان فالن 

EE317709 191 خالد امني 

I715042 199 ادريس افاية 

PB193750 122 كريمة اطفيل 

SH179390 121 المرزوقي وليد 

EE525721 123 دمحم امين الخامسي 

SH167007 121 خالف خولة 

EE476549 125 كمال كرتي 

EE428699 126 رضوان الصابر 

EE437589 122 دمحم المهدي الدهري 

A691067 121 طارق لعميري رحال 

BK526661 129 بنشوي ايوب 

ZT128274 112 معاد بنشوي 

PB178587 111 سناء سيبو 

EE500576 111 يونس الرمزي 

EE716617 حمود دنيا ايت  113 

EE573676 111 مريم وكالندور 

EE717595 115 اسماعيل الكتامي 

EE575152 116 زهيرة بوناسي 

EE576805 112 دمحم الخطيب الرحالي 
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EE718363 111 اشرف جغالف 

EE444334 119 دمحم امين غازي 

EE601482 112 زهيرة القزابري 

EE410721 111 عبد الواحد الشرقاوي 

EA156049 111 سميرة المراكشي 

EB168470 113 فاطمة بدوي 

EE503201 111 يوسف الهادف 

F421101 115 ياسين الزيتوني 

EE727218 116 اسماء الصقري 

EE432874 112 حنان رفيق 

EE607965 111 لبنى لعتيرة 

EE395071 119 دمحم ياسين اوالد سيدي علي 

EE438179 132 منعم المهدي مداد 

EE540504 131 حسن ايت مالك 

EE614482 131 هند بومنتل 

EE402742 133 يوسف ازناك 

EE491508 131 عبد الكريم اخباش 

EE350333 135 دمحم البركي 

EE627759 136 نبيه اسامة 

N377611 132 عبد االله الراسا 

EE399287 131 مليكة ايت امادي 

EE458538 139 عبد الحق ازرك 

EE430467  نشيفةسناء  112 

EE474754 111 المصطفى الروحي 

EE267121 111 ابتسام الرحيوي 

SJ25665 113 حمزة متولي 

Y375850 111 بولفروح هشام 

JB405082 115 دمحم انجار 

EC29665 116 ايوب الوالد 

EE456988 242 اعرجان عبد هللا 

EE334122 211 محسن ايت القاضي 

P278077 219 يوسف خلوفي 

EE619026 252 خولة مخشان 

BH283499 251 سعيد مجاهد 

SH159688 251 غزالن االوي 

Y408877 253 اشرف الصديق الوفائي 

PA202800 251 عبد االله كنسو 

A691867 255 حسناء ابروكي 

N381200 256 ايوب الياسي 
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EE476708 252 محسن  ليكاوة 

EE498369 251 فاطمة السومادي 

EE612699 259 مهدي نجاي 

EE427428 262 دمحم السباعي 

EE276080 261 نوال مهيد 

EE618400 261 انس الدوقي 

EE471761 263 عبد الرحيم باسيدي 

EE548517 261 احمد لعويسي 

EE723081 265 أمينة الفارسي 

EE421658 166 عبد الجلبل البزيوي 

U176898 162 إلياس باريكي 

JB446126 161 دمحم احزون 

AB352151 269 دمحم درويش 

EE500723 222 سعيد فارسي 

H706153 271 خولة نفيلي 

CD237762 271 توفيق اليعقوبي 

EE190164 عدنان بابا. م  273 

IB192255 271 ياسين ناوي 

EA156356 275 أنس أبو الفضل 

EE264590 276 زينب أيت بنور 

P276851 272 سهام الصغير 

EE372613  اللطيف عبيدةعبد  221 

EE605114 229 هشام بنعالل 

EE518759 282 عبد المنعم الدنداني 

EE469503 281 لمياء كيرون 

JA148519 281 خالد الفيدي 

AE63248 283 عبد اإلله الحداد 

EE78222 281 زينب أوراغ 

EE469375 285 أيوب العتيتك 

UA95094 286 عمر بنصالح 

HH3480 282 ابتسام بنفينة 

EE333740 211 رضا الرحماني 

EE622855 219 عبد هللا خطاب 

AE181657 292 إبراهيم الفوكاني 

AD223433 291 عماد الخضري 

EE604216 291 مريم أظريف 

N286452 293 مبارك زكرياء عزوزي 

Y432936 291 يونس الزلزولي 

EE373762 295 فاطمة الزهراء شاوليض 



 
 المملكة المغربية

 مراكش -جامعة القاضي عياض 

 الرئاسة

 
  

 

 القاضي عياض رئاسة جامعة
 

 مراكش  511: ب.ص طابيعبد الكريم الخشارع   

 0524434494: فاكس   0524437741/0524434814:  الهاتف

 www.uca.ma: الموقع اإللكتروني  presidence@uca.ma: البريد اإللكتروني

V297212 296 دمحم امعاز 

AE231849 292 سكينة وعستي 

JF47613 191 كلثوم ناجي 

EE745455 199 نعمان شرويه 

EE741708 302 يونس بولدمان 

UA109562 301 دمحم الطاهري 

IA172834 301 رجاء  حرشي 

UB88425 303 أسماء بن ادريس 

I699680 301 جسام الدين الوفودي 

I688649 305 عبد هللا العافي 

N360966 306 عبد الواحد صعدل 

EE585500 302 أنس الطويل 

EC25844 321 زبيدة محاتي 

Y375265 329 دمحم بن عالل 

EE338390 312 حورية بوغروم 

EA193695 311 حفيظ صوبي 

EE605538 311 رشيد الفارسي 
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