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مستوفى 11,00 6,00 استدراك 4,50 استدراك 2131248 عادل نجوى 151 22343

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134321 عال دمحم 152 6519
مستوفى 11,00 5,50 استدراك 5,25 استدراك مستوفى 11,00 7,00 استدراك 4,50 استدراك 2131086 علوا دمحم 153 22352

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2029164 ة ش فوز ع 154 21398
مستوفى 12,00 7,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 6,50 استدراك 2131058 ا حفصة ع 155 22271
مستوفى 12,00 4,50 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 13,00 مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 2131365 رام دالنور إ ع 156 22126
مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 مستوفى 14,50 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 6,50 استدراك 2131400 جاوا عمر ا 157 22210

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1923260 اسم  كر اعج  أبو  158 19307
1,00 استدراك 5,25 استدراك 2023687 مة أبو الوفاء نس 159 21177

مستوفى 12,00 مستوفى 11,50 مستوفى 12,75 مستوفى 16,00 8,50 استدراك مستوفى 10,75 2130929 ابو الوفاء فاطمة 160 22042
7,75 استدراك 2131125 مة ابوسو ام 161 22284

7,00 استدراك 3,50 استدراك مستوفى 10,50 7,00 استدراك 2024606 اشضاض دمحم 162 21211
6,50 استدراك 9,00 استدراك 1719345 عة اشليح ر 163 22264

5,75 استدراك 2131194 ة ادراز سم 164 22371
غ غ غ غ 6,00 استدراك 2,50 استدراك 2,00 استدراك 1923182 ادناس عصام 165 19076

مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 مستوفى 14,50 مستوفى 19,50 2134882 د عدرون  سع 166 22745
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1704384 افك زه  167 21473

7,00 استدراك 2,00 استدراك 6,00 استدراك 9,00 استدراك 2,50 استدراك 2,50 استدراك 2130964 ف دمحم عف 168 22043
مستوفى 15,00 6,50 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,50 9,50 استدراك 2131460 م د ال افق ع 169 22441
6,00 استدراك 2,00 استدراك 3,25 استدراك مستوفى 14,00 7,50 استدراك مستوفى 14,25 2131066 أفزى حسناء 170 22077
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1805416 د م سع ا 171 22723
مستوفى 17,00 مستوفى 16,50 مستوفى 18,50 مستوفى 16,00 مستوفى 16,50 مستوفى 18,50 2130957 زول خالد ا 172 22002
8,00 استدراك 0,50 استدراك مستوفى 10,50 8,00 استدراك 4,00 استدراك 4,25 استدراك 2131357 م س م ا 173 22145

غ استدراك غ استدراك 1823317 م د ال لموس ع ا 174 18126
4,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 11,00 2022605 احجام هاجر                    175 21327
مستوفى 11,00 1,00 استدراك مستوفى 15,75 مستوفى 10,00 3,00 استدراك 6,25 استدراك 2131004 مان س ا احمد 176 22029
مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 مستوفى 12,50 مستوفى 10,00 2131334 أهالف كوثر 177 22072

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2023089 د هللا اهر ع 178 21151

رقم 
التسجيل

    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
ذ. ايت زعبول عبد العلي

البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين

محضر امتحانات وحدات الفصل الثالث
مسلك اللغة العربية

الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير

االدب االندلسي
ذة. السعدي  عتيقة

بالغة التركيب
ذ. قادا عبد العالي

االدب المغربي
ذ. ادريس الخضراوي

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

               توقيع األساتذة :                                                             

  



رقم المحضر:2               

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

رقم 
التسجيل

    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
ذ. ايت زعبول عبد العلي

البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين

محضر امتحانات وحدات الفصل الثالث
مسلك اللغة العربية

الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير

االدب االندلسي
ذة. السعدي  عتيقة

بالغة التركيب
ذ. قادا عبد العالي

االدب المغربي
ذ. ادريس الخضراوي

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

6,00 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 15,50 مستوفى 14,00 6,50 استدراك مستوفى 11,25 1902455 مة احنداك  ك 179 22612
مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,50 مستوفى 16,00 مستوفى 16,50 مستوفى 18,50 1501322 سام ار اب اهو 180 22599
4,00 استدراك 0,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 10,50 1,00 استدراك 2,25 استدراك 2023860 داوي وردة        الع 181 21312
مستوفى 11,00 2,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 مستوفى 15,50 6,00 استدراك 2131217 لة الل نه ا 182 22132
2,00 استدراك 0,50 استدراك 0,00 استدراك 0,50 استدراك 1923047 د الغا  فة ع ا خل ت ا ا 183 19224

2,50 استدراك 4,50 استدراك 2022449 ة          ت عبو سوم ا 184 21297
4,00 استدراك 1,00 استدراك 5,25 استدراك مستوفى 14,00 5,00 استدراك 2,25 استدراك 2131491 جة ت احماد خد أ 185 22513
مستوفى 12,00 6,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,50 4,50 استدراك 2130967 شت فاطمة ت ع ا 186 22151
مستوفى 11,00 8,00 استدراك 5,00 استدراك 2131414 ماء ت ع ش ا 187 22260
مستوفى 11,00 3,50 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 14,00 7,00 استدراك 3,50 استدراك 2131515 لثومة ت ع  ا 188 22573

0,50 استدراك 9,00 استدراك 2021969 ف     د اللط ت ع ع ا 189 21050
0,50 استدراك مستوفى 10,00 2,75 استدراك 2021695 ت بها عصام ا 190 21283

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 3012287 لة ال  جم ت  ا 191 22724
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2130983 لحن عادل ت  ا 192 22018

مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,50 2131428 ال عثمان ت بن  ا 193 22309
2,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 11,00 3,00 استدراك 3,25 استدراك 1821330 ت بن الصغ سكينة       ا 194 21497
غ استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,50 2131102 ف د اللط ت بودالل ع ا 195 22523

غ غ 2022775 عثمان يونس ت  ا 196 21181
مستوفى 13,00 6,50 استدراك مستوفى 11,75 مستوفى 14,00 مستوفى 11,50 مستوفى 11,75 2131307 د سعاد ت بوز ا 197 22170

1,00 استدراك 1,00 استدراك 2023368 م حنان ت برا ا 198 21285
5,00 استدراك 0,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 11,00 7,00 استدراك 0,50 استدراك 2020844 م      م إبراه ت برا ا 199 21253
مستوفى 11,00 1,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 11,00 5,50 استدراك 2,50 استدراك 2131525 م ت الشلح م ا 200 22582
7,00 استدراك 4,00 استدراك 8,50 استدراك 6,00 استدراك 1,50 استدراك 6,00 استدراك 2131097 ت الديهمو دمحم ا 201 22455
غ استدراك غ استدراك 3,50 استدراك مستوفى 10,00 1,50 استدراك 3,50 استدراك 2006289 ة ت الشيخ  سم أ 202 22685

غ غ غ غ غ غ 1704558 ت اغمور رضاء        ا 203 21567
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 2023507 از من  ت الغن ا 204 21166

مستوفى 10,00 3,00 استدراك 3,50 استدراك مستوفى 11,00 5,50 استدراك 5,25 استدراك 2131215 ف د اللط ت الخوش ع ا 205 22104
5,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 4,50 استدراك 2019812 فت مصط  ت الخل ا 206 21415
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5,00 استدراك 4,50 استدراك 0,50 استدراك مستوفى 11,00 4,00 استدراك 7,00 استدراك 2131502 د دمحم ت السع ا 207 22583
6,00 استدراك 7,75 استدراك مستوفى 12,00 6,50 استدراك 4,25 استدراك 2131413 ة ت فرا سم ا 208 22259

2,00 استدراك 2024594 د    د الحم ت حم اعال ع ا 209 21090
غ غ غ غ 1721024 د هللا ت حسو ع ا 210 17253

مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,25 مستوفى 12,00 8,00 استدراك 8,75 استدراك 2131405 لة مود سه ت ح ا 211 22239
مستوفى 16,00 4,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,50 2131467 د هللا د ع ت حم اا 212 22451
7,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 9,25 استدراك 2131268 ل ت احساين اسماع ا 213 22400
مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,75 مستوفى 16,00 مستوفى 12,50 مستوفى 13,50 2131382 شو الحس  ت إ أ 214 22303
مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 8,00 استدراك 4,25 استدراك 2131026 ماء م ش ت لعم ا 215 22092

مستوفى 11,50 5,00 استدراك 4,50 استدراك 2131189 ت لشهب حسناء ا 216 22387
مستوفى 14,00 مستوفى 11,50 مستوفى 14,25 مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 2130979 رام ت الغماري إ أ 217 22424

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2025303 فت فاطمة ت الخل ا 218 21580
مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,25 2131005 ان ت الحاج سف ا 219 22038

غ غ غ غ غ غ غ غ 1923055 اء ت الحاج لم أ 220 19015
4,00 استدراك 3,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 10,00 2,50 استدراك 7,00 استدراك 2131103 ارك سهام ت م أ 221 22388
مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 مستوفى 17,25 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 مستوفى 14,75 2131458 د ارك رش ت م ا 222 22442
2,00 استدراك 5,00 استدراك 3,25 استدراك 2131406 ت دمحم احمد حنان ا 223 22240

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131143 جة مون خد ت م ا 224 22230
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134836 ت املوك  مولودة ا 225 22626

مستوفى 12,00 7,00 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 9,50 استدراك 2130921 م حسن ت وك أ 226 22176
غ غ غ غ 1823281 ت اعزي فايزة ا 227 18295

غ غ غ غ 2,50 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك 0,25 استدراك 2131223 ت امغار دمحم أ 228 22559
9,00 استدراك 2024014 د فاطمة الزهراء ت سع ا 229 21186

1,00 استدراك 5,75 استدراك 3,00 استدراك 2,50 استدراك 1923289 مة د ام ت سع ا 230 19277
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2020924 ل ت سلمان إسماع ا 231 21539

4,50 استدراك غ غ 3,50 استدراك 6,50 استدراك 2131408 مة ت تدرارت أم ا 232 22243
3,00 استدراك 8,00 استدراك 2,00 استدراك 2131351 ة ت طر زك أ 233 22090

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2023354 د ت توشنت سع ا 234 21263
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مستوفى 10,00 1,00 استدراك 2,75 استدراك 3,50 استدراك 2,00 استدراك 1923023 ت وحمان معاد ا 235 19070
5,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 17,50 مستوفى 12,00 7,50 استدراك 5,75 استدراك 2134839 اس  يوسف ت  ا 236 22634
مستوفى 10,00 2,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 2130988 ت عزي يوسف ا 237 22114
4,00 استدراك 6,00 استدراك 7,25 استدراك مستوفى 14,00 8,50 استدراك 3,50 استدراك 2130958 ك حنان ت اب ا 238 22283
5,00 استدراك 0,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 1,50 استدراك 2107317 ت داود  دمحم ا 239 22734

1,00 استدراك مستوفى 10,00 3,00 استدراك 2021044 د فدوى ت الجد ا 240 21345
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 2103125 ت الرزاق  الهام ا 241 22739
مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 7,00 استدراك 2134896 رض احمد ت ا ى 242 22649
مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,50 2134899 مة ار  نع ت ج ا 243 22654

3,00 استدراك 7,25 استدراك 2021456 ايتو نجار سكينة 244 21063
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2025214 ت غزوان فاطمة الزهراء     ا ا 245 21569
3,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 3,00 استدراك 9,00 استدراك 2023183 ب      د عد ال ت سع ا 246 21189
1,00 استدراك 4,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 3,50 استدراك 3,75 استدراك 2020820 حة         اجوروض فت 247 21229

0,00 استدراك 2131164 ة اجروض ناد 248 22088
مستوفى 11,00 5,00 استدراك مستوفى 14,75 مستوفى 13,00 8,00 استدراك 9,50 استدراك 2131265 ة عجو حجي 249 22012

مستوفى 10,00 5,50 استدراك 2022081 اجم سماح 250 21047
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2023233 د الرزاق      اق ع 251 21051
غ استدراك غ استدراك 8,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 14,50 9,00 استدراك 2021193 نتايو  دمحم ا 252 22716

8,25 استدراك 1922952 نب اقرو ز 253 19014
5,00 استدراك 1,00 استدراك 2,50 استدراك مستوفى 12,00 3,00 استدراك مستوفى 10,25 2023821 اختار امينة            254 21221
مستوفى 10,00 7,00 استدراك 8,25 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 13,50 2,25 استدراك 2131020 أخساي فاطمة 255 22384
2,00 استدراك 3,00 استدراك 7,75 استدراك 8,00 استدراك 7,00 استدراك 9,00 استدراك 2131032 لة اض سه ال 256 22409

1,00 استدراك 3,00 استدراك 1,25 استدراك 2019947 اب          اض ر أل 257 21241
4,00 استدراك 7,50 استدراك 2,00 استدراك 1923141 ماض دمحم ال 258 19006

4,00 استدراك 3,50 استدراك مستوفى 12,75 مستوفى 13,00 6,50 استدراك 9,00 استدراك 2131511 دة العلوي لال رش 259 22556
غ استدراك غ استدراك 2025042 ل العلوي االسما ع إسماع 260 21411

1,00 استدراك 1,00 استدراك 1,75 استدراك 1,50 استدراك 1923160 ان عواطف الح 261 19056
2,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 14,25 مستوفى 11,50 8,00 استدراك 1,25 استدراك 2130942 دة ا سع عليب 262 22052
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    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
ذ. ايت زعبول عبد العلي

البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين

محضر امتحانات وحدات الفصل الثالث
مسلك اللغة العربية

الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير

االدب االندلسي
ذة. السعدي  عتيقة

بالغة التركيب
ذ. قادا عبد العالي

االدب المغربي
ذ. ادريس الخضراوي

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2024521 ب اللوزي نج 263 21322
مستوفى 14,00 مستوفى 14,50 مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,50 مستوفى 18,50 2131253 الواح حفصة 264 22074

مستوفى 12,75 مستوفى 15,00 2130908 ة امكدول وهي 265 22172
مستوفى 13,00 8,50 استدراك مستوفى 10,25 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 6,75 استدراك 2131352 كة أملو مل 266 22093
5,00 استدراك 2,50 استدراك مستوفى 11,75 مستوفى 14,00 مستوفى 12,50 6,75 استدراك 2134870 ل أسامة أم 267 22719

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 3000567 امك رضا 268 19444
مستوفى 14,00 6,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,50 6,00 استدراك 2130986 امرهون فاطمة 269 22179
4,00 استدراك مستوفى 10,00 7,75 استدراك 2021457 جة ال خد امس 270 21080

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1601835 امجهدي يوسف      271 21619
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1923058 امادي هاجر 272 19125

مستوفى 16,00 مستوفى 16,00 مستوفى 18,00 مستوفى 15,00 مستوفى 18,50 مستوفى 14,00 2131466 ل د الجل أمو ع 273 22448
مستوفى 16,00 مستوفى 11,50 مستوفى 15,75 مستوفى 16,00 مستوفى 13,50 مستوفى 16,50 2131071 ز د الع ام ع 274 22004
1,00 استدراك 1,00 استدراك 8,50 استدراك 6,00 استدراك 2,75 استدراك 2023818 اتر رضوان 275 21203
مستوفى 12,00 1,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 12,00 6,00 استدراك 2,00 استدراك 2131358 جة انفلوس خد 276 22121

1,00 استدراك 3,50 استدراك 1823355 انفلوس جهاد 277 18214
2,00 استدراك 4,25 استدراك 2022312 ة انكر صف 278 21057

غ غ غ غ غ غ 1806150 اح       ة ص عن 279 21514
مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 مستوفى 18,00 مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 مستوفى 15,25 2131225 م م ابراه اقد 280 22257

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2020712 اردوز دمحم 281 21382
2,00 استدراك 1,00 استدراك 6,75 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,50 3,50 استدراك 2131395 ارمان احسان 282 22223
غ استدراك غ استدراك مستوفى 11,25 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 8,75 استدراك 3000101 ة  يوسف اسخ 283 22736
مستوفى 12,00 8,00 استدراك 8,25 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 4,75 استدراك 2131377 د السالم اسكور ع 284 22180

8,00 استدراك مستوفى 10,00 7,50 استدراك 2021998 ر خولة ا 285 22658
6,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 15,75 مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 9,00 استدراك 2130915 عة ال ر ا 286 22070

غ غ غ غ غ غ غ غ 1442623 اتالغ دمحم 287 21631
1,00 استدراك 0,00 استدراك 5,00 استدراك 1,25 استدراك 2021860 عتاق فدوى        288 21008

1,00 استدراك 6,50 استدراك 1332141 عة عتاق ر 289 19411
مستوفى 12,00 2,00 استدراك 8,75 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 8,00 استدراك 2131118 ة عزاب ناد 290 22358

               توقيع األساتذة :                                                             

  



رقم المحضر:6               

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

رقم 
التسجيل

    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
ذ. ايت زعبول عبد العلي

البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين

محضر امتحانات وحدات الفصل الثالث
مسلك اللغة العربية

الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير

االدب االندلسي
ذة. السعدي  عتيقة

بالغة التركيب
ذ. قادا عبد العالي

االدب المغربي
ذ. ادريس الخضراوي

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

3,00 استدراك 3,00 استدراك 7,50 استدراك 8,00 استدراك 6,50 استدراك 5,00 استدراك 2005696 ازك مينة 291 22391
مستوفى 11,00 8,00 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 4,00 استدراك 2130938 ازناك ل 292 22325
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 6,75 استدراك 1717785 نب            زي ز ع 293 21484

7,00 استدراك 1,50 استدراك 2131139 العزاو ل 294 22066
مستوفى 17,00 مستوفى 19,00 مستوفى 18,00 مستوفى 16,00 مستوفى 18,50 مستوفى 18,00 2134914 اع عائشة 295 22683

غ غ غ غ غ غ 2020115 ا هدى فاطمة       ا 296 21316
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك مستوفى 12,25 2025840 مان دوي ا 297 21630
مستوفى 13,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك 8,50 استدراك 9,00 استدراك 2131106 بهدي حسناء 298 22447
مستوفى 11,00 1,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 4,50 استدراك 1,00 استدراك 2131230 ة احسون آس 299 22286
6,00 استدراك 2,00 استدراك 5,25 استدراك مستوفى 10,00 7,50 استدراك 9,25 استدراك 2131496 كب سعاد 300 22526
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 5,50 استدراك 2131523 ب نوار ا 301 22580
3,00 استدراك 1,50 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 10,00 4,50 استدراك 3,75 استدراك 2131421 مة امنصور ك 302 22290
2,00 استدراك 2,50 استدراك 4,50 استدراك 2130947 امهاود أيوب 303 22037

0,00 استدراك مستوفى 15,00 1923374 بنان محسن 304 19435
1,00 استدراك 2,50 استدراك 2024716 ل برهمان إسماع 305 21015
مستوفى 12,00 1,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 15,00 7,50 استدراك 7,25 استدراك 2131076 برهموش فاطمة 306 22134
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131423 برهو دمحم 307 22293
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2134913 غو  محسن 308 22682
مستوفى 11,00 5,50 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,50 8,50 استدراك 2131040 برجاوي فاطمة الزهراء 309 22462

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2130977 ل صبوص اسماع 310 22020
غ غ 1923128 اس امامة 311 19022

مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 11,50 مستوفى 14,00 مستوفى 18,50 مستوفى 18,00 2134536 ستور  الهام 312 22596
6,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,50 6,50 استدراك 2131399 طار نزهة 313 22205

1,00 استدراك 7,00 استدراك 7,75 استدراك 1923285 ا دمحم 314 19269
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2002526 بيوم  هشام 315 22705

مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,50 2134884 ة دة  سم 316 22748
3,00 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,50 5,00 استدراك 2131286 دة ي رش لع 317 22279

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2130935 ه يوسف لفق 318 22021
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    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
ذ. ايت زعبول عبد العلي

البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين

محضر امتحانات وحدات الفصل الثالث
مسلك اللغة العربية

الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير

االدب االندلسي
ذة. السعدي  عتيقة

بالغة التركيب
ذ. قادا عبد العالي

االدب المغربي
ذ. ادريس الخضراوي

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

1,00 استدراك 0,00 استدراك 0,25 استدراك 1923037 لحاجة أحالم 319 19244
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 مستوفى 11,00 مستوفى 13,50 مستوفى 10,75 2131403 حة لحسن فت 320 22427
مستوفى 13,00 5,00 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 3,50 استدراك 2,75 استدراك 1602207 اء لقا  زك 321 22601
1,00 استدراك 8,00 استدراك 0,00 استدراك 2131328 خ نعمة لخ 322 22199
غ استدراك غ استدراك 5,50 استدراك 7,50 استدراك 5,50 استدراك 1,25 استدراك 2134812 لمو ندى 323 22603
مستوفى 11,00 2,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 14,00 6,00 استدراك 4,00 استدراك 2134919 ماء مام  ش ل 324 22694
4,00 استدراك 1,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 12,00 2,50 استدراك 3,75 استدراك 3017831 لمسحوق  هشام 325 22611
2,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 2023717 لم سالمة 326 21084

6,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 2023239 لة العواد نه 327 21036
7,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 15,50 2,50 استدراك 1813803 جة             ك خد لول 328 21507
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك 5,75 استدراك 2023592 بنع كوثر 329 22720
غ استدراك 6,50 استدراك 5,00 استدراك 2023730 نب        نة ز بنع 330 21161
6,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 12,75 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 7,50 استدراك 2131147 جة ة خد بن الشام 331 22111
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131301 ابن شنون خالد 332 22540

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1906895 ا بن دحمان  333 21368
7,50 استدراك 7,00 استدراك 4,00 استدراك 1710905 مة                       ا بنهالل ام 334 21505

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 4,00 استدراك 4,00 استدراك 1705446 بن حدي نزهة        335 21477
غ غ غ غ 1923370 م بنلحس م 336 19432

3,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 11,00 1,00 استدراك 0,00 استدراك 1602290 د هللا        بنع ع 337 21620
غ استدراك 5,50 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 10,25 1202199 بنع الفا انس 338 21669

4,00 استدراك 4,25 استدراك 2024358 د المنعم بنعال ع 339 21176
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 مستوفى 12,50 مستوفى 14,75 2131093 بنعروب صالح 340 22337
مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,25 مستوفى 15,00 مستوفى 12,50 مستوفى 15,25 2134841 بنبوعالم  رجاء 341 22637
4,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 14,50 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,25 2130928 جة بنشليح خد 342 22129
مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 7,50 استدراك 4,25 استدراك 2131010 جة بن داود خد 343 22031
6,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 7,00 استدراك 4,25 استدراك 1702054 ان                ا سف بنح 344 21546

مستوفى 10,00 4,50 استدراك 1821584 بنجلول أسماء 345 21576
2,00 استدراك 1,75 استدراك 1923179 ل ظ اسماع بن لحف 346 19060
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    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
ذ. ايت زعبول عبد العلي

البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين

محضر امتحانات وحدات الفصل الثالث
مسلك اللغة العربية

الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير

االدب االندلسي
ذة. السعدي  عتيقة

بالغة التركيب
ذ. قادا عبد العالي

االدب المغربي
ذ. ادريس الخضراوي

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

4,00 استدراك 3,00 استدراك 8,25 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 10,00 مستوفى 14,25 2131449 بنعمر خولة 347 22468
غ استدراك غ استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 12,00 7,00 استدراك 3,25 استدراك 1010561 بنعمر  فؤاد 348 22674
مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,50 مستوفى 14,50 مستوفى 17,50 مستوفى 15,00 2131056 د الغفور ابن اوشن ع 349 22056

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131072 ماء مان ش بنسل 350 22373
مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 مستوفى 18,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,50 مستوفى 13,75 2134540 ة بنسالم  فوز 351 22602
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131402 بزة دمحم 352 22323
6,00 استدراك 7,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 11,00 4,50 استدراك 6,00 استدراك 2131477 ضاح احمد ب 353 22529
مستوفى 10,00 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,50 2131219 جة ط خد 354 22421
مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 7,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 15,00 7,25 استدراك 2131469 بوع دمحم 355 22453
مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,50 مستوفى 16,00 مستوفى 14,50 مستوفى 10,25 2134846 ة بوعط  ثور 356 22708
مستوفى 12,00 مستوفى 11,50 8,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 18,00 مستوفى 15,00 2134530 اد  م  بوع 357 22592

غ غ غ غ 1923013 بوعزوي لحسن 358 19085
مستوفى 11,00 8,50 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,50 مستوفى 15,50 2131270 جة ك خد ب 359 22552
مستوفى 10,00 8,50 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,25 2131304 د العا  ك ع ب 360 22516
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 3018216 بوشامة  حنان 361 22743

4,00 استدراك 8,00 استدراك 8,00 استدراك 2024044 د الغ  بودادن ع 362 21251
2,00 استدراك 5,00 استدراك 8,50 استدراك 1922970 بوالدين حسناء 363 19375

7,00 استدراك 3,50 استدراك 7,25 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 6,00 استدراك 2131493 فة بوفوطة لط 364 22515
3,50 استدراك 8,00 استدراك 2,25 استدراك 2008305 بوهدي حفصة 365 22406

مستوفى 13,50 مستوفى 12,50 2021878 البوحمادي عائشة 366 21426
مستوفى 14,00 مستوفى 15,50 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,50 مستوفى 10,50 2131089 ا سل بوح 367 22222

2,00 استدراك 4,50 استدراك 2,25 استدراك 1922971 بوقدير سكينة 368 19181
2,00 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك 1,50 استدراك 2021477 بوخالط هند             369 21091
5,00 استدراك 1,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 13,00 6,50 استدراك 4,00 استدراك 2131345 البوخاري سل 370 22101
4,00 استدراك 1,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 12,00 3,50 استدراك 0,50 استدراك 2131205 م ص م بوخ 371 22349
مستوفى 17,00 مستوفى 18,00 مستوفى 18,00 مستوفى 16,00 مستوفى 18,50 مستوفى 17,75 2130930 م دمحم بوك 372 22048
مستوفى 12,00 2,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 8,50 استدراك 5,00 استدراك 2131438 بوكيوض فاضمة 373 22342
مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,50 مستوفى 14,00 8,50 استدراك 2134874 بولغوم  خولة 374 22726

               توقيع األساتذة :                                                             

  



رقم المحضر:9               

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

رقم 
التسجيل

    السنة الجامعية :  2023-2022
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5,00 استدراك 6,00 استدراك 5,25 استدراك 2020715 ة بوملح تور 375 21277
5,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 14,00 2134840 ات  سالم بوم 376 22635
مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,25 مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 2134842 بومري  سعاد 377 22639
مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 مستوفى 17,50 مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,50 2131462 د د المج س ع بومس 378 22519
مستوفى 14,00 مستوفى 14,50 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 14,50 مستوفى 10,75 2131113 بونا مصط  379 22436

2,00 استدراك مستوفى 11,00 7,50 استدراك 1923009 نب ي ز ب 380 19121
غ غ غ غ غ غ غ غ 2023745 ت ام         بون 381 21328

2,00 استدراك 1,00 استدراك 1,50 استدراك مستوفى 13,00 6,50 استدراك 4,75 استدراك 2130995 مة بوقراب أم 382 22062
4,00 استدراك مستوفى 11,00 7,50 استدراك 2131478 م م م بوقس 383 22473
1,00 استدراك 2,00 استدراك 2,00 استدراك 8,50 استدراك 1923129 بوراشد احمد 384 19129
2,00 استدراك 3,00 استدراك 0,50 استدراك 3,00 استدراك 3,00 استدراك 0,00 استدراك 2022513 مان      بوسطوان سل 385 21147
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2134815 بوسكة زهرة 386 22606
مستوفى 14,00 مستوفى 12,50 مستوفى 17,25 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 2131138 بوصلح حنان 387 22014
مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 8,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 11,50 2131175 د غ رش بو 388 22058

غ غ غ غ غ غ 2021570 بوسب دمحم 389 21352
مستوفى 12,00 3,50 استدراك مستوفى 13,75 مستوفى 14,00 2,50 استدراك 4,25 استدراك 2131009 د العا  بوس ع 390 22754

غ غ غ غ 1823150 جة ن خد بوتلم 391 18022
6,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,25 مستوفى 14,00 2,00 استدراك مستوفى 10,50 2131455 جة وش خد ط 392 22420
مستوفى 13,00 مستوفى 11,50 مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,25 2131342 ة هشام بوط 393 22051
مستوفى 13,00 مستوفى 15,50 4,00 استدراك 3,00 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 11,75 2131426 اس نور الدين بوتو 394 22422
6,00 استدراك 3,50 استدراك 2,50 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 6,25 استدراك 2131214 ة ديز محج اب 395 22232

غ غ 1611812 اء ديز  لم اب 396 22690
3,00 استدراك 7,00 استدراك 2,00 استدراك 4,50 استدراك 2134917 حة زة  فت ب 397 22689

1,00 استدراك 2130922 م ار ابراه ش 398 22465
غ غ غ غ غ غ 1105801 د العا   شدغور ع 399 21656

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1703589 شافع يوسف 400 21441
غ غ غ غ غ غ غ غ 2029163 شافع نوال 401 21670

مستوفى 11,00 6,50 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 4,75 استدراك 2131092 شكور ل 402 22078
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مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,50 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 2134532 م شجرة م 403 22594
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131150 د ر سع شا 404 22196
1,00 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 13,00 مستوفى 13,50 6,25 استدراك 2134876 ر  حنان شا 405 22733

5,00 استدراك 8,00 استدراك 1922965 الشماع دمحم 406 19025
غ استدراك غ استدراك مستوفى 13,00 غ استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 10,75 6024677 فة شمس الدين  لط 407 22643

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131513 د الشا رش 408 22572
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 مستوفى 17,25 2131186 م د ال ف موالي ع 409 22095

2,00 استدراك 6,00 استدراك 3,25 استدراك 1922985 شيبوب جيهان 410 19086
4,00 استدراك مستوفى 11,25 1923246 اح سوكينة ش 411 19201

4,00 استدراك 0,00 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 11,00 6,00 استدراك 6,00 استدراك 2130905 ة المصط  اشهي 412 22164
4,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 11,00 2131335 ة شستفيق رق 413 22076
1,00 استدراك 1,00 استدراك 5,75 استدراك مستوفى 14,50 8,00 استدراك 4,25 استدراك 2131204 ل ة اسماع اشهي 414 22165

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1610810 اء الشحيح لم 415 19422
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2130976 دي فاطمة الش 416 22117

7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,25 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 7,25 استدراك 2131372 ري فاطمة الزهراء ش 417 22161
مستوفى 11,00 1,00 استدراك مستوفى 11,00 8,50 استدراك مستوفى 10,50 4,00 استدراك 2131019 شخمان ءامنة 418 22269

مستوفى 11,50 5,00 استدراك 2023293 جة شكر هللا خد 419 21100
مستوفى 13,00 مستوفى 12,50 مستوفى 13,25 مستوفى 12,50 مستوفى 14,50 مستوفى 14,00 2131330 شتك جواد 420 22003
مستوفى 14,00 مستوفى 16,50 مستوفى 16,50 مستوفى 13,00 مستوفى 16,50 مستوفى 13,50 2131283 اشتك خالد 421 22350
غ استدراك غ استدراك مستوفى 15,50 مستوفى 14,50 غ استدراك غ استدراك 1719698 الضحاك خولة      422 21427
3,00 استدراك 8,00 استدراك 4,00 استدراك 2131046 دحا سهام 423 22212

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131404 دحا انصاف 424 22237
2,00 استدراك 2,00 استدراك 8,50 استدراك 9,50 استدراك 1719702 ل         الدا إسماع 425 21535

7,50 استدراك 2,50 استدراك 2023031 دماق هند                     426 21119
مستوفى 10,00 2,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 12,00 3,75 استدراك 2022632 لة        دمو نه 427 21216
مستوفى 13,00 مستوفى 16,50 مستوفى 16,50 مستوفى 15,00 مستوفى 14,50 مستوفى 10,00 2131235 م د الرح الدر ع 428 22488

غ غ غ غ غ غ 2022376 الدر لب  429 21093
غ غ غ غ غ غ 1923109 اة در ح 430 19046
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مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,50 مستوفى 12,00 مستوفى 15,50 مستوفى 16,50 2134847 الدمنا  دمحم شفيق 431 22710
1,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 0,00 استدراك 1923034 الدرداري يوسف   432 19084
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1923278 الذهي اسامة 433 19263

1,00 استدراك 4,00 استدراك 3,00 استدراك 2020079 دي ابتسام      د 434 21073
1,00 استدراك 1,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 1,50 استدراك 1,75 استدراك 2029162 الدل اغالنة 435 21689

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1450024 د الموجود دوامنة ع 436 21591
3,00 استدراك 3,00 استدراك 8,50 استدراك 7,00 استدراك 3,00 استدراك 2025657 ع دمحم دو ال 437 21603
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,25 مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 2130996 ف داللط الشغا ع 438 22362

6,00 استدراك 7,75 استدراك 2023664 حا سعاد ال 439 21488
مستوفى 14,00 مستوفى 18,00 مستوفى 18,00 مستوفى 16,00 مستوفى 17,00 مستوفى 18,25 2134833 الشاف  يوسف 440 22623

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2130933 م دالحك اوي ع الشه 441 22557
3,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 4,50 استدراك 6,00 استدراك 2131099 ري هشام الشا 442 22149
5,00 استدراك مستوفى 10,50 4,50 استدراك 7,25 استدراك 2023879 الشاليخ سهام      443 21249

5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,75 2019832 ة قاوي صف ال 444 21035
8,50 استدراك 8,00 استدراك 7,50 استدراك 2,00 استدراك 6,50 استدراك 2023405 ة        ف زه الضع 445 21235
1,00 استدراك 1823334 الدرقاوي نجاة 446 18160
4,00 استدراك 7,00 استدراك 2,50 استدراك 2019875 الدراع حسناء         447 21116

غ غ غ غ غ غ غ غ 1923147 ب بوجمعة الد 448 19209
4,00 استدراك 4,00 استدراك 6,75 استدراك 2025015 اليناري فاطمة 449 21402

7,50 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 1807727 الدراو سم  450 21506
مستوفى 12,50 5,00 استدراك 3,75 استدراك 2130999 ن دي صاب الع 451 22087

5,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 مستوفى 10,75 2131303 األحمدي زهرة 452 22329
غ استدراك 2024999 ة العالم سوم 453 21378

غ غ غ غ غ غ 2130993 م العلوا م 454 22177
3,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,50 5,75 استدراك 2130917 العمرا حفصة 455 22016
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1922960 العمرا يونس 456 19284
مستوفى 10,00 2,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 6,50 استدراك 2134920 ا العن  دن 457 22697

مستوفى 10,00 2131329 العودا زهرة 458 22001
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غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2130962 ماء ي ش الع 459 22487
مستوفى 10,00 8,00 استدراك 4,25 استدراك 1,00 استدراك 6,00 استدراك 8,50 استدراك 2131105 جد فاطمة الزهراء ال 460 22368

8,00 استدراك 5,75 استدراك 1202458 البندا مصط  461 18424
مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 2131154 جة اوي خد ال 462 22355
مستوفى 10,00 2,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,50 مستوفى 14,00 مستوفى 17,50 2134906 نو  حنان ال 463 22665

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1923222 دي حنان    البوسع 464 19184
غ غ غ غ غ غ غ غ 2025293 ل البتا إسماع 465 21575

مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 11,50 7,50 استدراك مستوفى 10,75 2134910 دي  زاهرة البوز 466 22671
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 9,90 استدراك مستوفى 10,75 2131356 ري فاطمة الزهراء االدر الت 467 22143

غ غ غ غ غ غ 1905545 الفار كوثر 468 21198
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2020804 الفر معاد           469 21052

مستوفى 14,00 مستوفى 15,50 مستوفى 18,00 مستوفى 13,00 مستوفى 18,00 مستوفى 19,75 2134832 د فوضال  سع 470 22622
غ استدراك غ استدراك 6,25 استدراك مستوفى 10,00 2,50 استدراك 4,50 استدراك 2005513 زي  لب  الف 471 22664
مستوفى 12,00 8,50 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 12,50 مستوفى 13,50 6,50 استدراك 2131116 جة اط خد الغ 472 22071

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131456 د هللا الغزال ع 473 22425
5,00 استدراك 3,00 استدراك 1,75 استدراك 2023997 ة الغوزي مون 474 21299

مستوفى 11,00 5,00 استدراك غ استدراك غ استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2131355 د ال سع 475 22122
1,00 استدراك 6,00 استدراك 2,50 استدراك 1700989 الح مراد 476 21519

7,00 استدراك 7,00 استدراك 4,25 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 5,25 استدراك 2131443 د الحق ا ع الح 477 22379
1,00 استدراك 1,50 استدراك 1721164 لة الحمدا وس 478 17086

مستوفى 14,00 مستوفى 16,50 مستوفى 18,00 مستوفى 15,00 مستوفى 17,50 مستوفى 14,50 2131140 ظ د الحف الحمادي ع 479 22209
1,00 استدراك 4,25 استدراك 1823110 الحوات خولة 480 18204
0,50 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 10,50 2020380 ة الحسناوي مون 481 21085

6,00 استدراك 3,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 4,75 استدراك 2131506 م الهال م 482 22672
غ استدراك غ استدراك 1823357 مر عائشة الح 483 18219

مستوفى 12,00 3,50 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 10,50 2024424 مة الحر نع 484 21298
مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 6,00 استدراك 8,50 استدراك 2131424 ة الحورا سم 485 22296

8,00 استدراك 1808202 م دي  م الجدا 486 22707
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مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 6,50 استدراك 2131037 الجامع سناء 487 22429
1,50 استدراك مستوفى 12,00 6,25 استدراك 2022086 الجوهري سكينة          488 21279

مستوفى 17,75 مستوفى 13,00 1808225 ام حس  ال 489 21508
غ غ غ غ غ غ غ غ 1,50 استدراك 1923220 اوي اسماء الحص 490 19196

مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 مستوفى 14,50 مستوفى 15,00 مستوفى 14,50 مستوفى 12,25 2131166 ر ايوب ال 491 22034
3,50 استدراك 2131362 تا خولة ال 492 22148

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131070 الخال سل 493 22119
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2013416 فا فاطمة          ال 494 21554

2,00 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 1923253 د جمال ل 495 19212
5,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 11,25 8,00 استدراك مستوفى 10,50 8,25 استدراك 2131505 جة دي خد الل 496 22541
6,00 استدراك 5,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 13,00 7,00 استدراك 5,25 استدراك 2131197 لة المالوي جم 497 22246

مستوفى 10,00 8,00 استدراك 4,50 استدراك 2022306 ا                الملو دن 498 21056
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 15,50 مستوفى 12,50 مستوفى 10,50 2131361 م المنار م 499 22146
4,00 استدراك غ استدراك 8,00 استدراك مستوفى 13,00 4,50 استدراك 4,75 استدراك 2130950 المنصوري وديع 500 22497
5,00 استدراك 6,00 استدراك 1923245 ان    المنصوري سف 501 19190

غ استدراك 2134897 المنصوري  نور الدين 502 22650
غ غ غ غ غ غ 1901678 المنصوري غيثة 503 21624

مستوفى 11,00 5,00 استدراك 8,75 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 14,50 6,00 استدراك 2131340 المدن هاجر 504 22154
0,00 استدراك 4,50 استدراك 3,00 استدراك 2024141 اء المجاهدي رك 505 21133

غ غ غ غ غ غ غ غ 1922994 ط فاطمة المرا 506 19081
6,00 استدراك 4,50 استدراك 3,00 استدراك 2,00 استدراك 4,00 استدراك 6,25 استدراك 2131222 جة المودن خد 507 22449
5,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 8,50 استدراك مستوفى 10,00 2131341 ع موالي يوسف المل 508 22184
مستوفى 11,00 7,00 استدراك 2,50 استدراك مستوفى 14,00 7,50 استدراك 5,25 استدراك 2130897 ط سناء المرا 509 22512
مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 2134852 د  هاجر المور 510 22714

8,50 استدراك مستوفى 10,75 1821898 المساوي ل 511 21573
1,00 استدراك 2,00 استدراك 2130975 مة ج ام المت 512 22036

مستوفى 10,00 8,50 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 15,00 5,50 استدراك 5,00 استدراك 2131181 المزاهر مصط  513 22357
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1613595 ز د الع العما ري ع 514 21606
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7,00 استدراك 6,50 استدراك 5,25 استدراك 2025121 ماء الوردي ش 515 21582
5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 2025070 الوزا احمد 516 21435

2,00 استدراك 0,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 3,50 استدراك 1,50 استدراك 2020732 العف فاطمة        517 21400
2,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 8,50 استدراك 6,75 استدراك 2131507 الوناس دمحم 518 22569
غ استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 11,50 3,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 13,00 2023006 اء القوري زك 519 22461
غ استدراك غ استدراك مستوفى 10,00 2,00 استدراك 2,50 استدراك 8,25 استدراك 2131332 عقو دمحم ال 520 22024
2,00 استدراك 0,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 11,00 5,50 استدراك 1,50 استدراك 2131048 ك هدى الع 521 22112

1,00 استدراك مستوفى 10,00 0,50 استدراك 2024545 ب انس           الغ 522 21109
مستوفى 10,00 0,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك 5,50 استدراك 4,25 استدراك 2025164 االشهب كوثر          523 21562
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2021000 العلوا يونس 524 21349
مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 17,25 مستوفى 15,50 مستوفى 10,50 مستوفى 11,50 2131135 االز دمحم يونس 525 22568

4,75 استدراك 3,00 استدراك 2019922 العزوي هدى 526 21096
5,50 استدراك 5,25 استدراك 7,00 استدراك 8,00 استدراك 1814622 ارك العزاوي م 527 21639

مستوفى 11,00 2131249 انوز معاد ال 528 22206
2,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 15,50 مستوفى 14,00 مستوفى 17,50 مستوفى 12,50 2134891 رام هو ا ال 529 22645

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1808629 ا دمحم ال 530 21605
مستوفى 10,00 6,25 استدراك 2022079 لوط سهام ال 531 21033

غ غ غ غ غ غ غ غ 2131388 ادري وفاء ال 532 22376
مستوفى 10,00 مستوفى 10,25 3,75 استدراك 2021961 سمدي نورة ال 533 21219

6,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 2131045 ال عز الدين الغ 534 22414
2,00 استدراك 1,00 استدراك 1923292 راوي سكينة    ال 535 19294

4,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 12,00 2,00 استدراك 2,50 استدراك 1923036 دا ع                ال 536 19108
3,00 استدراك مستوفى 10,00 3,00 استدراك 2,00 استدراك 2131494 مة الحجاوي أم 537 22520
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 6002351 الحنصا  أسماء 538 22699

غ غ غ غ غ غ غ غ 1910825 الحرش ر             539 21577
مستوفى 12,00 5,50 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 13,00 7,50 استدراك 5,00 استدراك 2131391 زي ايوب الح 540 22492

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2029168 الحسناوي حسناء                   ا 541 21665
مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 18,00 مستوفى 14,00 مستوفى 18,50 مستوفى 16,00 2131162 الحور معاد 542 22454
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غ استدراك غ استدراك 1005496 د االله الورز ع 543 21593
مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,50 مستوفى 16,00 2131338 ض الحس  اخ 544 22033
4,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 10,50 3,00 استدراك مستوفى 15,50 مستوفى 13,00 2131313 د هللا الحساي ع 545 22426
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2024483 االراوي الحسن          546 21419
5,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 8,00 استدراك مستوفى 13,00 2023521 م د ال اوي ع القص 547 21037
مستوفى 11,00 5,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 13,00 4,50 استدراك 5,00 استدراك 2134838 مان الخن  ا 548 22631
مستوفى 14,00 مستوفى 12,50 مستوفى 16,50 مستوفى 13,00 مستوفى 12,50 8,50 استدراك 2131170 الخازوم حمزة 549 22185
5,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 14,00 8,00 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 11,25 2130900 ماء وري ش ال 550 22432
6,00 استدراك 1,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 5,00 استدراك 6,25 استدراك 2131354 ة اللوزي م 551 22103
5,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,50 مستوفى 18,50 2131200 دهللا المهراوي ع 552 22189
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 غ استدراك غ استدراك مستوفى 18,50 مستوفى 17,75 2134878 المهروج  ماجدة 553 22738

غ غ غ غ غ غ 2023723 المعلم مروان           554 21228
4,00 استدراك 7,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 11,00 7,50 استدراك 2131498 ان المنصوري سف 555 22524
مستوفى 12,00 4,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 8,50 استدراك 4,50 استدراك 2131163 المر حمزة 556 22141

3,00 استدراك 1,75 استدراك 1821981 دة المسكي سع 557 21642
4,00 استدراك 4,00 استدراك 2020794 ة           المل سم 558 21024

4,00 استدراك 2,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 4,00 استدراك 7,00 استدراك 2134822 اة المندور  ح 559 22615
2,00 استدراك 5,50 استدراك 8,00 استدراك 1,00 استدراك 2,50 استدراك 2020449 ساوي حسن الم 560 21463
2,00 استدراك 5,00 استدراك 0,50 استدراك 2,00 استدراك 4,50 استدراك 2,25 استدراك 1207191 قمري المصط  561 21612

غ غ غ غ غ غ 1923095 ز د الع القلشا ع 562 19104
6,00 استدراك 3,00 استدراك 8,75 استدراك مستوفى 14,00 8,50 استدراك 4,50 استدراك 2131031 لة الق نه 563 22265

3,00 استدراك 1,50 استدراك 4,00 استدراك 2134909 مة ارك  نع الن 564 22669
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1900534 دة الن مج 565 21625

مستوفى 12,00 5,00 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 11,00 مستوفى 13,50 8,25 استدراك 2134837 دي دمحم ي س النا 566 22629
مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 2131509 ز د الع ي ع النا 567 22570

8,00 استدراك 2131411 النكر المهدي 568 22252
7,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 7,00 استدراك 8,00 استدراك 4,25 استدراك 2131444 م د الرح الن ع 569 22381

3,50 استدراك 3,25 استدراك 2020355 ي فاطمة الزهراء النا 570 21559
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2025069 النجار دمحم            571 21586

8,00 استدراك 2104680 م فو  م الن 572 22679
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1,00 استدراك 1,00 استدراك 1,25 استدراك 2131251 كض نجاة الن 573 22302
مستوفى 10,50 7,75 استدراك مستوفى 10,50 2022392 اة               دي ح الراش 574 21055

مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 10,75 مستوفى 13,00 8,50 استدراك 7,00 استدراك 2131185 الرحا فاطمة 575 22225
7,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 11,50 مستوفى 12,50 2,00 استدراك 4,00 استدراك 2131247 د العا  الرا ع 576 22336
مستوفى 12,00 6,50 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 15,00 9,00 استدراك مستوفى 10,00 2131503 الرا خالد 577 22550
5,00 استدراك 1,00 استدراك 3,50 استدراك 0,25 استدراك 2023257 حا رجاء      ال 578 21355

1,00 استدراك 1,50 استدراك 1102718 م معاد الرح 579 18394
2,00 استدراك مستوفى 10,00 2,25 استدراك 2019831 ل ال سه 580 21012
غ استدراك 2,75 استدراك 1,00 استدراك 2,75 استدراك 2022162 ة ال ثور 581 21410
5,00 استدراك 2,25 استدراك 1823243 عة زة ر الرو 582 18115

مستوفى 10,00 6,50 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 9,00 استدراك 2131022 ة الروت سم 583 22120
2,00 استدراك 2,00 استدراك 2,00 استدراك 2022339 السعدي سل         584 21226

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131218 دالقادر ار ع الص 585 22499
مستوفى 11,00 7,50 استدراك 4,75 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 16,00 مستوفى 10,50 2130963 اوي يوسف الص 586 22304
8,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 7,25 استدراك 2021667 الصدوق دمحم 587 21164

مستوفى 12,00 4,50 استدراك 2131036 السايح امال 588 22221
7,00 استدراك 2130948 مان السا ا 589 22079

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2130961 د الوا  الصال ع 590 22215
غ غ غ غ 1801249 السمال سهام 591 19329

مستوفى 13,00 5,50 استدراك 8,50 استدراك 1923204 وت اسماء ال 592 19271
غ غ غ غ غ غ غ غ 1923112 م الصاطع م 593 19245

مستوفى 10,00 8,75 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 15,50 7,75 استدراك 2019891 اصاطع أسماء             594 21362
8,00 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 8,50 استدراك 2131052 ا ابتسام الس 595 22102
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131078 د السال السع 596 22312

غ غ غ غ غ غ 1823354 السو دمحم 597 18207
مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 مستوفى 14,00 مستوفى 15,50 مستوفى 12,75 2131410 السو حمزة 598 22250
مستوفى 11,00 3,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 5,50 استدراك 8,00 استدراك 2130911 ة اع رق الت 599 22044

1,00 استدراك 1,75 استدراك 1923205 مة طاب ك الط 600 19142
مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 17,50 مستوفى 16,00 مستوفى 11,50 مستوفى 12,75 2131028 ل الطاهري اسماع 601 22244
4,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,50 مستوفى 12,00 2021454 الطاهري الهام 602 21664

8,00 استدراك 3,00 استدراك 8,00 استدراك 2023220 التا ض          603 21102
4,00 استدراك 4,25 استدراك 2131492 الزاهر سكينة 604 22514
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    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
ذ. ايت زعبول عبد العلي

البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين

محضر امتحانات وحدات الفصل الثالث
مسلك اللغة العربية

الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير

االدب االندلسي
ذة. السعدي  عتيقة

بالغة التركيب
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ذ. ادريس الخضراوي

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

مستوفى 11,00 7,00 استدراك مستوفى 12,00 0,75 استدراك 2131050 الزموري سكينة 605 22213
غ استدراك غ استدراك 5,00 استدراك مستوفى 11,00 8,50 استدراك 5,25 استدراك 2131383 فائق نجاة 606 22430
مستوفى 13,00 مستوفى 13,50 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 7,50 استدراك مستوفى 10,50 2130991 ا ي دن فخ 607 22484
3,00 استدراك 1,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 2,25 استدراك 2130981 ة فخري ناد 608 22216
2,00 استدراك 1,00 استدراك 2,50 استدراك مستوفى 10,00 2,00 استدراك 2,75 استدراك 2131216 ة فال ناد 609 22128

مستوفى 10,00 2131376 فرحات خولة 610 22178
8,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 8,50 استدراك 3,25 استدراك 1901998 س  كوثر فار 611 22735
مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,50 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,75 2131470 ماء فرت ش 612 22456
مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 مستوفى 15,50 مستوفى 14,50 مستوفى 15,50 مستوفى 13,50 2131431 مة فوضال ام 613 22415

5,00 استدراك 4,75 استدراك 1823120 افرب خلود 614 18196
3,50 استدراك 5,00 استدراك 2,00 استدراك 2,00 استدراك 2131266 حة حسناء ف 615 22217

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1211521 مان كر ا 616 22660
2,00 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك 2,50 استدراك 2130918 ة ف رق كرن 617 22490

غ غ غ غ غ غ غ غ 1562158 م د الرح غداو ع 618 18420
مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 مستوفى 18,50 مستوفى 19,00 2131326 د الصادق غا ع 619 22050
3,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 14,50 2023348 نب غالي ز 620 21347

2,50 استدراك مستوفى 10,50 3,75 استدراك 1823189 غزال سكينة 621 18048
مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 1901992 مة غشيوة  ام 622 22681
3,00 استدراك 1,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 11,00 4,50 استدراك 2,75 استدراك 2131420 كوكو سارة 623 22289
مستوفى 12,00 مستوفى 12,50 مستوفى 15,00 مستوفى 13,00 مستوفى 10,50 مستوفى 14,50 2131016 كة كرام مل 624 22123

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2025006 م                 ا د الرح م ع ــه ا 625 21388
2,50 استدراك 8,50 استدراك 8,00 استدراك 2131196 م ان م ك 626 22403

مستوفى 12,00 7,00 استدراك مستوفى 11,75 مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 5,25 استدراك 2134857 ة ا  اس ح 627 22717
6,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 10,00 6,50 استدراك 4,50 استدراك 2131348 مة هاش سل 628 22086

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2025880 ل       هدي إسماع 629 21649
3,00 استدراك 1,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 2022206 هادي عمر 630 21094

غ غ غ غ غ غ 2022844 هدو هاجر 631 21044
7,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 1,50 استدراك 2022374 جة      ي خد ح 632 21030

غ غ غ غ 1920906 د الفتاح         حافظ ع 633 21587
غ غ 2131051 ح فاطمة 634 22560

5,50 استدراك 5,25 استدراك 1923266 مة ران حل وا 635 19238
غ استدراك غ استدراك 2134907 د العا  هالل  ع 636 22667
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    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
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البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين
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الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير
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رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2024984 حمدا دمحم 637 21438
2,00 استدراك 3,00 استدراك 1,00 استدراك 1923342 لة حمدكور نه 638 19387
3,00 استدراك 6,00 استدراك 7,50 استدراك 6,00 استدراك 1,00 استدراك 1,75 استدراك 1708090 حماش اسامة 639 21480
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 7,50 استدراك 0,00 استدراك 6,50 استدراك 5,00 استدراك 2024666 همسة هند 640 21025
8,00 استدراك 0,00 استدراك 3,50 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 11,50 3,50 استدراك 2134894 حن معاد 641 22648
2,00 استدراك 1,00 استدراك 2,75 استدراك 1922968 هر هند             642 19141
3,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 1,25 استدراك 2131182 م ر  ح 643 22040

8,00 استدراك 9,00 استدراك 2023901 حرا جهاد       644 21045
2,50 استدراك 2,75 استدراك 1713166 حرو خولة 645 18125

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131193 هروز سكينة 646 22202
مستوفى 15,00 مستوفى 12,50 مستوفى 16,75 مستوفى 15,00 مستوفى 13,50 مستوفى 11,75 2131364 حاتم كوثر 647 22124
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131398 دور دمحم ه 648 22203

6,50 استدراك 2,50 استدراك 2020992 مة هدي ك 649 21200
5,50 استدراك مستوفى 13,50 5,50 استدراك 1923167 اش سكينة ه 650 19007

3,00 استدراك 3,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 11,00 7,00 استدراك 5,00 استدراك 2131014 ح ل ف ه 651 22248
مستوفى 12,00 8,50 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 15,00 مستوفى 13,00 4,75 استدراك 2130896 دة فاطمة الزهراء ح 652 22115
5,00 استدراك مستوفى 12,00 غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131485 د العا  حدو ع 653 22521
8,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 13,75 مستوفى 12,00 7,00 استدراك 2,75 استدراك 2131422 د الرحمان الهال ع 654 22292

3,50 استدراك 3,00 استدراك 0,00 استدراك 2131396 مان مص ا الح 655 22263
مستوفى 11,00 7,50 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 5,75 استدراك 2131333 جة مو خد ح 656 22032
4,00 استدراك 2,00 استدراك 3,25 استدراك 7,00 استدراك 3,00 استدراك 4,00 استدراك 2131245 ح لحسن 657 22564
مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 مستوفى 11,50 مستوفى 11,00 مستوفى 13,50 مستوفى 13,25 2131003 مادي الهام احم 658 22008
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131418 مة د نس م احم 659 22282
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 1,00 استدراك 6,00 استدراك 8,00 استدراك 7,75 استدراك 2131227 ة د فوز م احم 660 22280
7,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 7,00 استدراك 8,75 استدراك 2131528 ة ك عال هن 661 22652
7,00 استدراك 7,25 استدراك مستوفى 14,00 8,50 استدراك 2131524 مة احسي ام 662 22581
4,00 استدراك 1,00 استدراك 7,50 استدراك 3,75 استدراك 1922993 ابران معاد 663 19029

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2130972 د سكينة ابن الول 664 22010
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1910782 د االله اشو ع 665 22751

مستوفى 18,00 مستوفى 19,00 مستوفى 18,00 مستوفى 15,00 مستوفى 18,50 مستوفى 16,25 2131459 نا اد منصور 666 22445
2,50 استدراك مستوفى 11,00 4,50 استدراك 3,00 استدراك 2131060 م د الرحمان ابراه د ع ا 667 22253
مستوفى 11,00 1809988 د الصمد اد ع ع 668 19352
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ذ. ادريس الخضراوي

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2029185 م د الرح اد بنيوس ع 669 21685
8,00 استدراك 6,50 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 11,00 8,00 استدراك مستوفى 13,50 2131228 د إدحماد ول 670 22498

غ استدراك غ استدراك 1923090 م             ار م الد 671 19144
7,00 استدراك 2,00 استدراك 2,50 استدراك 6,00 استدراك 5,50 استدراك 0,75 استدراك 2131053 اة اد وسعدن ح 672 22486

غ غ غ غ غ غ 1923120 ظ االن حف اف 673 19034
مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,50 مستوفى 16,00 مستوفى 16,50 مستوفى 12,50 2001060 وي كوثر اف 674 22549

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2025016 اغجد عثمان        675 21405
غ غ غ غ غ غ غ غ 2023744 د           اخن حم 676 21300

مستوفى 11,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,25 2131246 م إلطاف م 677 22108
غ غ غ غ غ غ غ غ 1923255 ش امينة ام 678 19214

مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,50 مستوفى 12,00 مستوفى 13,50 مستوفى 12,50 2130984 م انجار م 679 22413
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1923279 اسكران جواد 680 19264

5,00 استدراك 1,00 استدراك 1611565 د الحق از ع 681 18577
8,00 استدراك 6,00 استدراك 8,00 استدراك 8,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 11,25 7029317 جماع فاطمة الزهراء 682 22729
7,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 6,75 استدراك 2130923 جناح دمحم 683 22476
مستوفى 10,00 8,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 مستوفى 14,00 5,50 استدراك 2131035 جاري الهام 684 22386
مستوفى 11,00 7,75 استدراك 6,50 استدراك 3,25 استدراك 2020471 مة ف حل ج 685 21272
5,00 استدراك 1,50 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك 8,00 استدراك 6,75 استدراك 2134915 ج  أسماء 686 22684
مستوفى 12,00 6,50 استدراك 5,50 استدراك غ استدراك غ استدراك 2024958 جلو سكينة 687 21420

7,25 استدراك 2021727 جة جراف به 688 21197
7,50 استدراك 8,00 استدراك 4,25 استدراك 1701651 ج دمحم 689 21448

مستوفى 10,00 2,00 استدراك 5,50 استدراك 7,00 استدراك 2,00 استدراك 3,25 استدراك 2007811 جودر دمحم 690 22731
2,00 استدراك 2,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 11,00 3,50 استدراك 2,75 استدراك 2131429 ل جوكر اسماع 691 22311

مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,25 2023458 دة               جرا سع 692 21137
2,00 استدراك 1,50 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك 1,50 استدراك 1823412 ة كشا سام 693 18411

غ غ 1445364 كشون  دمحم 694 22609
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2130909 ظ قاس حف 695 22525

مستوفى 10,00 4,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 6,00 استدراك 2,00 استدراك 2131190 مان اوي إ قض 696 22125
6,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 11,00 5,00 استدراك 6,50 استدراك 4,00 استدراك 2131096 قدوري سكينة 697 22193
مستوفى 11,00 5,00 استدراك 8,75 استدراك مستوفى 14,00 5,00 استدراك 5,00 استدراك 2131489 دي سارة قا 698 22511
2,00 استدراك 1,00 استدراك 3,75 استدراك مستوفى 12,00 3,00 استدراك 0,75 استدراك 2131157 مال خولة 699 22187
5,00 استدراك 2,00 استدراك 1,50 استدراك 3,50 استدراك 1,25 استدراك 2021756 مال رجاء  700 21003
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    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
ذ. ايت زعبول عبد العلي

البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين

محضر امتحانات وحدات الفصل الثالث
مسلك اللغة العربية

الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير
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رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

غ استدراك غ استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,50 مستوفى 16,50 2131282 م ام م 701 22335
8,50 استدراك مستوفى 12,00 5,00 استدراك 7,25 استدراك 1810230 مة كناوي ام 702 21509

2,00 استدراك 0,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,50 مستوفى 10,00 6,50 استدراك 2131240 مة كنصور ك 703 22254
مستوفى 12,00 2,50 استدراك 2020888 از أناس ك 704 21238
2,00 استدراك 3,50 استدراك 2,00 استدراك 4,00 استدراك 1923199 لو سناء               ك 705 19128
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131201 ب كرو ز 706 22258
مستوفى 13,00 مستوفى 11,50 مستوفى 17,50 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 2131392 ز سالمة ق 707 22482

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131063 كتاف حسناء 708 22434
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2022852 ف هللا هند خا 709 21472

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131327 خالدي امينة 710 22489
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2130987 م د الرح اخما ع 711 22299
4,00 استدراك 2,75 استدراك مستوفى 13,00 2,25 استدراك 2131369 دة خشاف سع 712 22157
5,00 استدراك 7,00 استدراك 8,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 2023790 ل          خ إسماع 713 21134
مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,25 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 11,75 2134895 خمه خادم 714 22753
1,00 استدراك 1,00 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك 2,50 استدراك 0,50 استدراك 2023646 رام        خوماج ا 715 21319
مستوفى 11,00 8,50 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,25 2131337 خطوا هاجر 716 22030
1,00 استدراك 0,00 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,50 0,00 استدراك 2130954 ال حنان 717 22542

1,00 استدراك 0,75 استدراك 2,00 استدراك 2,75 استدراك 2022466 قمهري فاطمة الزهراء 718 21291
2,50 استدراك 2,00 استدراك 1823275 ا م دن لعظ 719 18135
7,00 استدراك 6,00 استدراك 1923118 لعفر انور 720 19107

2,00 استدراك 1,50 استدراك 3,75 استدراك 2,50 استدراك 0,25 استدراك 2024323 رام لعف ا 721 21017
4,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 13,00 4,50 استدراك 3,75 استدراك 2131082 د سل لعك 722 22027
مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 4,25 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 13,50 2130952 دي أسامة لعك 723 22353
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1923025 ة ي اس الع 724 19032

غ غ غ غ 1620270 در ري  الع 726 16084
2,00 استدراك 2,50 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 10,00 2,50 استدراك 2,50 استدراك 2131153 ز سكينة لع 727 22100
مستوفى 10,00 2,50 استدراك 7,50 استدراك 5,00 استدراك 4,50 استدراك 3,00 استدراك 2130943 مة حر ك ال 728 22288

غ غ غ غ غ غ 2029170 لشكر حسن 729 21667
1,00 استدراك 4,50 استدراك 2,75 استدراك 2022732 لشكر سارة 730 21153

مستوفى 12,00 3,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 14,50 8,50 استدراك مستوفى 11,00 2131518 لشهب فاطمة 731 22576
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2134834 دة لغماري  سع 732 22624
4,00 استدراك 0,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 11,00 3,00 استدراك 1,50 استدراك 2131378 اس  لغزاونة  733 22182
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غ غ غ غ غ غ 1604903 لة العك جم 734 21596
مستوفى 11,00 3,00 استدراك 2134843 دي عفاف لحم 735 22640

مستوفى 10,00 مستوفى 10,50 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 6,50 استدراك 7,50 استدراك 2131034 ان لحن سف 736 22063
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2022220 لحن وفاء                737 21393

غ استدراك غ استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 غ استدراك غ استدراك 2131407 د الصمد لهواوي ع 738 22242
غ غ غ غ 1923198 م لحسي م 739 19112

6,50 استدراك 7,00 استدراك 3,25 استدراك 2021680 حل كوثر ل 740 21171
مستوفى 12,00 6,50 استدراك مستوفى 12,25 مستوفى 13,00 3,50 استدراك 6,50 استدراك 2131484 جة لخ خد 741 22503
4,00 استدراك 2,50 استدراك 7,00 استدراك 4,00 استدراك 7,75 استدراك 2019941 لخفشون لب              742 21296

1,00 استدراك 0,25 استدراك 1823121 لخل عائشة 743 18060
مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 5,00 استدراك 4,00 استدراك 2131000 ة لخمام صف 744 22067
مستوفى 12,00 9,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,25 2131178 د رار ول ال 745 22013

غ غ غ غ 1335543 لمكو دمحم 746 17380
1,50 استدراك مستوفى 10,00 0,25 استدراك 2130941 لمؤذن جهان 747 22017

مستوفى 11,00 8,00 استدراك مستوفى 15,75 مستوفى 14,00 6,50 استدراك 4,00 استدراك 2131091 لموالدة فاطمة الزهراء 748 22130
0,00 استدراك 5,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 9,75 استدراك 6003565 لموالدة  وئام 749 22691
غ استدراك غ استدراك 2,00 استدراك 6,00 استدراك 4,00 استدراك 2,50 استدراك 2131241 نب لمقدم ز 750 22083
2,00 استدراك 6,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 13,00 6,00 استدراك 4,00 استدراك 2131168 دي لب  لور 751 22080
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1923215 ة لقلش زه 752 19160

غ غ غ غ غ غ غ غ 2022510 لرماش دمحم             753 21038
مستوفى 10,00 1,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 7,25 استدراك 2130992 لرماش فاطمة 754 22005
مستوفى 10,00 3,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 14,00 4,00 استدراك 7,00 استدراك 1454577 االغزال  فاطمة الزهراء 755 22659

غ غ غ غ 1605025 لمغر يونس 756 21414
7,00 استدراك 5,50 استدراك 2023519 دة ة سع الح 757 21089

مستوفى 12,00 8,00 استدراك مستوفى 15,50 0,00 استدراك مستوفى 15,50 4,50 استدراك 2131501 ة لقمان بو 758 22534
مستوفى 10,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 6,00 استدراك 9,00 استدراك 2130919 الوا محسن 759 22057

2,00 استدراك 7,25 استدراك 1823330 لو رجاء 760 18154
غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1823145 دي نجوى لوح 761 18251

غ غ غ غ 2023833 معا غزالن              762 21320
مستوفى 11,00 5,00 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,50 7,00 استدراك 2131087 مشاي حفصاء 763 22099
6,00 استدراك 3,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 6,50 استدراك 2130945 نبول محمود 764 22433
6,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 16,00 4,00 استدراك 4,25 استدراك 1344624 مخ الهام 765 22636
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مستوفى 12,00 مستوفى 10,50 مستوفى 14,25 مستوفى 14,00 8,50 استدراك 7,75 استدراك 2131095 ة مخلوف ناد 766 22055
مستوفى 11,00 مستوفى 10,50 مستوفى 15,25 مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 9,75 استدراك 2131510 ملك الروس نورة 767 22555

غ غ غ غ غ غ 1823171 مالس عصام 768 18068
غ غ غ غ غ غ غ غ 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2130902 ان منصور سف 769 22385

2,00 استدراك 0,50 استدراك 1,00 استدراك 1,00 استدراك 1,00 استدراك 1709087 اسم  منصوري  770 19448
4,00 استدراك 6,00 استدراك 0,25 استدراك 1919589 لة                مقيو نه 771 21536

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131439 م د الرح معروف ع 772 22354
2,00 استدراك مستوفى 13,00 2,00 استدراك 1,00 استدراك 2020243 المسكي خولة 773 21558
مستوفى 15,00 مستوفى 18,00 مستوفى 17,50 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,75 2130925 ل الطاهر مند 774 22472

غ استدراك 1614777 منصوري يوسف 775 19423
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2022625 م                     ا األض م 776 21449

6,00 استدراك 7,00 استدراك 4,50 استدراك 2020224 لة اح نوه مص 777 21118
2,00 استدراك مستوفى 11,50 7,75 استدراك 2024742 جة امحرزي خد 778 21261
غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1102632 ش حنان مح 779 21672

غ استدراك غ استدراك 8,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,25 2134912 ف د اللط ــــح  ع المس 780 22676
0,50 استدراك غ استدراك غ استدراك 2023819 مطهر صالح الدين 781 21206

3,00 استدراك 1,00 استدراك 1,00 استدراك 1823358 مة مطيع حل 782 18220
7,00 استدراك 2,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 13,00 5,00 استدراك 0,75 استدراك 2130974 لة موافق نه 783 22493
غ استدراك غ استدراك 1201337 د هللا مبتسم ع 784 21662

3,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 4,50 استدراك 2131453 المودا فاطمة الزهراء 785 22412
مستوفى 12,00 2,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 4,50 استدراك 8,00 استدراك 2130934 اء موحا لم 786 22009
مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 14,00 4,00 استدراك 5,50 استدراك 2130906 موه ابتسام 787 22156
مستوفى 10,00 8,50 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 7,50 استدراك 7,75 استدراك 2131419 م سل 788 22285
مستوفى 10,00 0,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 11,00 8,00 استدراك 5,75 استدراك 2021986 مجاهد هاجر 789 22638

1,50 استدراك مستوفى 13,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 1923281 م مومن م 790 19266
غ استدراك غ استدراك 1456288 موماد أسامة 791 19447

غ غ غ غ غ غ غ غ 1923135 منافع زه  792 19021
4,00 استدراك 0,50 استدراك 6,75 استدراك مستوفى 14,00 3,00 استدراك 3,25 استدراك 2131083 مورا امينة 793 22028
5,00 استدراك 7,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 15,00 6,50 استدراك 4,25 استدراك 2131417 ق هدى مرز 794 22266
مستوفى 12,00 مستوفى 12,50 مستوفى 18,50 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,25 2131243 مساعد مهدي 795 22049
4,00 استدراك 2,50 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 5,25 استدراك 2134538 المقتدي  فاطمة الزهراء 796 22597
مستوفى 11,00 مستوفى 13,50 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 2130927 اء ل زك متو 797 22305
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3,00 استدراك 5,75 استدراك 2019907 جة ل خد المتو 798 21105
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1916554 ب                    ا      ل ز متو 799 21311

8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,25 2024336 مطيع سهام 800 21246
1,00 استدراك 3,50 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك 2025038 ى            س  نف 801 21407

3,75 استدراك 1823353 نايري وئام 802 18209
مستوفى 11,00 3,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 12,00 4,00 استدراك 3,75 استدراك 2131021 ت سالم حسنة نا 803 22452

5,00 استدراك 0,00 استدراك 2131259 د الرزاق نا ع 804 22507
4,00 استدراك 8,00 استدراك 1,50 استدراك 3,75 استدراك 2005534 نجاري سهام 805 22363
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2022106 جة نوار خد 806 21205
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131487 نوار امينة 807 22501

5,00 استدراك 3,00 استدراك 1910663 مة ناوول ام 808 21040
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2134893 ح رام هللا نص 809 22647

مستوفى 10,50 5,50 استدراك 7,75 استدراك 1905357 ناطق وئام 810 21369
مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,50 مستوفى 14,00 مستوفى 12,50 مستوفى 12,25 2134887 انجاي  مام بنت 811 22752
مستوفى 10,00 6,50 استدراك 5,50 استدراك 2023403 جة          ح خد انح 812 21128

غ استدراك غ استدراك 1721336 د نجا حم 813 17356
مستوفى 13,00 مستوفى 19,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 مستوفى 16,50 2131208 ة أم  انق 814 22105
مستوفى 12,00 5,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,50 2131207 ن حنان 815 22314
مستوفى 10,00 5,50 استدراك مستوفى 17,25 مستوفى 10,00 9,00 استدراك مستوفى 12,25 2131109 وا دمحم 816 22183

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1811345 د الحق اوعاب ع 817 21581
مستوفى 12,00 مستوفى 15,50 مستوفى 16,25 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 2131210 وشان فاطمة الزهراء 818 22081
مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 15,75 مستوفى 14,50 8,50 استدراك مستوفى 10,00 2131209 من وشوا ا 819 22319

غ غ غ غ غ غ 1923026 د الصمد واف ع 820 19200
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 9,50 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 5,50 استدراك 2131030 ظة وحمان حف 821 22047
مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 13,00 8,75 استدراك 2021960 اع نور الدين 822 21442

غ غ غ غ 2022514 لة          ة نه اوع 823 21293
غ غ غ غ 1923064 م                  ة م اوع 824 19041

مستوفى 11,00 مستوفى 14,50 1923184 د م ول وك 825 19177
مستوفى 15,00 مستوفى 14,50 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 مستوفى 19,00 مستوفى 14,50 2131461 د اع سع 826 22446

غ غ غ غ غ غ غ غ 2025093 و الدين طه         827 21487
مستوفى 14,00 مستوفى 18,50 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 15,50 مستوفى 19,75 2131100 ر ا وسالم ب 828 22181

غ استدراك 8,25 استدراك 1709524 مان ل 829 واسل 19443
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    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
ذ. ايت زعبول عبد العلي

البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين

محضر امتحانات وحدات الفصل الثالث
مسلك اللغة العربية

الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير

االدب االندلسي
ذة. السعدي  عتيقة

بالغة التركيب
ذ. قادا عبد العالي

االدب المغربي
ذ. ادريس الخضراوي

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

2,00 استدراك 3,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,75 2130946 وسو رحمة 830 22006
1,00 استدراك 5,50 استدراك 1823457 ا  فاطمة الزهراء او 831 18503

4,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,50 1913554 ال أسامة أ 832 22404
مستوفى 10,00 4,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 5,00 استدراك 7,75 استدراك 2131073 عة أب ر 833 22396
مستوفى 10,00 4,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 6,50 استدراك 6,50 استدراك 2134905 ابوحس  غزالن 834 22663

8,00 استدراك مستوفى 12,00 9,75 استدراك 2021679 رام دمحم از 835 21064
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131068 د الواحد اوشن ع 836 22300

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1709598 اوغدو عادل 837 21517
5,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 3,75 استدراك 2131409 اغدو معاد 838 22247
مستوفى 11,00 7,00 استدراك 2,00 استدراك 2131064 مة د ك أحم 839 22262

غ غ غ غ 2131367 ولجان دمحم 840 22138
مستوفى 11,00 2131516 مة ا نع اوخ 841 22574

غ غ 2022884 م د ال او المحجوب ع 842 21476
غ استدراك مستوفى 14,50 4,75 استدراك 2134831 ومعدا  ل 843 22619
2,00 استدراك 1,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 11,00 3,00 استدراك 3,75 استدراك 2008589 ح امكر ف 844 22535
مستوفى 10,00 1,00 استدراك 4,50 استدراك 7,00 استدراك 3,00 استدراك 4,50 استدراك 2130924 حة امنصور را 845 22327

2,00 استدراك 4,25 استدراك 1823203 ة املوك رق 846 18087
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131517 مون حفصة اوم 847 22575

6,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 6,00 استدراك 2,75 استدراك 2131238 عم حفصة 848 22084
7,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,75 2131312 مة امو نع 849 22566

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131261 م اوراو ابراه 850 22341
مستوفى 10,00 7,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 6,25 استدراك 2130971 ة د فوز اسع 851 22328
مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,75 2131271 عصمان سل 852 22160
مستوفى 12,00 مستوفى 13,50 مستوفى 15,50 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 6086099 ة اسوس  فوز 853 22630
مستوفى 11,00 8,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 11,00 7,00 استدراك 4,50 استدراك 5024462 جة اسوس  خد 854 22628
مستوفى 12,00 7,50 استدراك مستوفى 16,50 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك 2131347 اتغزى فاطمة الزهراء 855 22085
مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,50 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 مستوفى 18,25 2131239 د اوتماسينت سع 856 22274
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,50 مستوفى 14,00 مستوفى 10,50 6,50 استدراك 2021159 اتزال امينة         857 21079
4,00 استدراك 3,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 10,00 2,50 استدراك 4,50 استدراك 2131013 أزات سمراء 858 22197

غ استدراك 1823166 ب دان الحب اوز 859 18086
1,00 استدراك 5,75 استدراك 1923070 نب حمزة أوز 860 19260

غ غ غ غ غ غ غ غ 2024654 ح كوثر           قي 861 21077
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    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
ذ. ايت زعبول عبد العلي

البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين

محضر امتحانات وحدات الفصل الثالث
مسلك اللغة العربية

الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير

االدب االندلسي
ذة. السعدي  عتيقة

بالغة التركيب
ذ. قادا عبد العالي

االدب المغربي
ذ. ادريس الخضراوي

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

2,00 استدراك 1,50 استدراك 4,50 استدراك 3,50 استدراك 1923104 مش هند ق 862 19135
4,00 استدراك 1,50 استدراك 4,75 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 2,50 استدراك 2024792 قرقور فاطنة           863 21214
3,00 استدراك 3,00 استدراك 2,75 استدراك مستوفى 13,00 2,00 استدراك 1,75 استدراك 1902961 ساء د  رم رش 864 22718
7,00 استدراك مستوفى 10,00 3,50 استدراك 6,00 استدراك 4,00 استدراك 4,25 استدراك 2134886 راشيح  يوسف 865 22750
4,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك 6,50 استدراك 6,50 استدراك 3,75 استدراك 2131006 الرا ماجدة 866 22097

5,00 استدراك 0,75 استدراك 1336072 جة رفيق خد 867 21668
غ غ غ غ غ غ غ غ 1112615 جة رحالن خد 868 21589

غ استدراك غ استدراك 7,50 استدراك 5,00 استدراك 2,00 استدراك 1,50 استدراك 2131161 د الوهاب رمضان ع 869 22308
7,00 استدراك 2,00 استدراك 2130914 ة غافري ه 870 22228
6,00 استدراك 7,00 استدراك 2,00 استدراك 2,50 استدراك 2134902 رام غان  ا 871 22657
5,00 استدراك 1,00 استدراك 6,50 استدراك 1,00 استدراك 5,50 استدراك 4,25 استدراك 2023837 سام        غزوان ا 872 21196
2,00 استدراك 1,50 استدراك 7,00 استدراك 2022939 ة أسماء ال 873 21146
2,00 استدراك 1,00 استدراك 1,00 استدراك 7,00 استدراك 2,00 استدراك 2021478 ل             ال إسماع 874 21106
4,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,25 7,00 استدراك 4,00 استدراك 3,00 استدراك 2023771 صابر حفصة         875 21185
2,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 11,00 6,75 استدراك 2023133 صابر كوثر           876 21518

غ غ غ غ غ غ 1823236 صدوق وفاء 877 18174
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131316 سدرف فاطمة الزهراء 878 22360

مستوفى 10,00 3,00 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك 4,00 استدراك 2131255 صهرا حسناء 879 22297
3,00 استدراك مستوفى 11,00 6,00 استدراك 1,00 استدراك 2131174 سكوم إنصاف 880 22322

مستوفى 12,00 6,00 استدراك مستوفى 15,25 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 2131171 الصال حسناء 881 22251
7,00 استدراك مستوفى 15,00 5,50 استدراك 5,00 استدراك 2024154 اء ا زك السق 882 21148

7,00 استدراك 3,00 استدراك 3,50 استدراك مستوفى 11,00 7,50 استدراك 2,25 استدراك 2131220 هو وفاء 883 22226
5,00 استدراك مستوفى 10,00 2029160 سك عائشة 884 21691

مستوفى 10,00 4,00 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 2134824 الصف عائشة 885 22700
2,00 استدراك مستوفى 15,00 1614625 د صد رش 886 21453

مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,50 8,00 استدراك 2,50 استدراك 2131221 سهام الهاش  887 22330
4,00 استدراك 2,00 استدراك 2131497 ة أمينة س 888 22527

مستوفى 11,00 مستوفى 16,50 مستوفى 15,50 مستوفى 14,50 مستوفى 15,50 مستوفى 16,00 2131344 زة اسله ع 889 22075
مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 6,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,50 5,75 استدراك 2131212 ف ما عواط سل 890 22313
مستوفى 10,00 7,50 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,00 2131224 ما حفصة السل 891 22152
5,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 5,00 استدراك 5,50 استدراك 2131305 اس  السوا  892 22382
مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 6,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 6,25 استدراك 2131015 سوكرا لب  893 22046
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    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
ذ. ايت زعبول عبد العلي

البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين

محضر امتحانات وحدات الفصل الثالث
مسلك اللغة العربية

الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير

االدب االندلسي
ذة. السعدي  عتيقة

بالغة التركيب
ذ. قادا عبد العالي

االدب المغربي
ذ. ادريس الخضراوي

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

0,00 استدراك 0,00 استدراك 4,75 استدراك 5,50 استدراك 0,50 استدراك 2021871 ماء سخمان ش 894 21122
7,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 7,50 استدراك 2131025 ب ض سوك 895 22131

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131145 سناء الصغ  896 22268
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2021666 م      د ال يتو ع س 897 21054

8,25 استدراك 2022761 د العا  وع ع ت 898 21048
3,00 استدراك 5,00 استدراك 8,50 استدراك 3,00 استدراك 2131126 مة وع حل ت 899 22166

غ استدراك 1823258 ات صفاء ت 900 18253
6,00 استدراك 5,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 11,00 6,50 استدراك 6,00 استدراك 2131250 اة طاغرة ح 901 22231
6,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 15,50 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 6,25 استدراك 2130932 م د الحل طاهر ع 902 22039

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 4012835 الطايع يوسف 903 21610
6,00 استدراك 1,00 استدراك 8,00 استدراك 5,50 استدراك 8,25 استدراك 2022804 ة الطاج ك 904 21524
5,00 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 2130944 توفيق هللا هدى 905 22367

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2020320 الطرحات حمزة 906 21067
غ غ غ غ 1823127 من تغد ا 907 18142

1,00 استدراك 0,75 استدراك 1923192 مان تاس إ 908 19102
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1923295 ا الحس  ت 909 19315

4,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 7,00 استدراك 5,25 استدراك 2131061 كة تزك مل 910 22139
غ غ غ غ غ غ غ غ 1923189 جة التغزاوي خد 911 19095

مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,50 مستوفى 11,75 2130949 اس هاجر 912 22483
0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 1812312 زعكوك  دمحم 913 22678
6,00 استدراك مستوفى 11,00 5,75 استدراك 2131098 زه محسن 914 22150

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2023344 د الصمد        زهرات ع 915 21318
5,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك 3,00 استدراك 1,50 استدراك 2022919 زا دمحم                916 21276

غ غ غ غ 1823168 زروا سناء 917 18027
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 7,25 استدراك 2131159 م ي م ز 918 22416

2,00 استدراك مستوفى 10,00 2,00 استدراك 6,25 استدراك 2025044 ة زرداوي ثور 919 21413
مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 15,75 مستوفى 13,00 مستوفى 13,50 مستوفى 10,75 2131300 م زروا م 920 22233

غ غ غ غ غ غ 1823437 د الصمد ادي ع ال 921 18436
3,00 استدراك 5,00 استدراك 2,50 استدراك 2021536 ان فاطمة الزهراء ز 922 21461

2,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 2023366 دون لحسن              ز 923 21007
مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 مستوفى 15,50 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 6,25 استدراك 2131211 ري عز الدين ز 924 22401
5,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 14,50 8,00 استدراك 9,75 استدراك 2134916 تو  دمحم ال 925 22686
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    السنة الجامعية :  2023-2022

القراءات القرآنية
ذ. ايت زعبول عبد العلي

البالغة النبوية
ذ. أطبيب الحسين

محضر امتحانات وحدات الفصل الثالث
مسلك اللغة العربية

الصرف
ذ. الفقار عبد الكبير

االدب االندلسي
ذة. السعدي  عتيقة

بالغة التركيب
ذ. قادا عبد العالي

االدب المغربي
ذ. ادريس الخضراوي

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

Appogée االسم الكامل

مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,75 مستوفى 12,50 مستوفى 14,00 مستوفى 13,25 2131390 ي دمحم زه 926 22255
غ غ غ غ 1332791 زوهري دمحم 927 21600

6,00 استدراك 5,00 استدراك 0,25 استدراك 6,50 استدراك 4,25 استدراك 2020218 كة كحاف مل 928 21455
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