
رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

18002اعدي شيماء1

18005احمايمو خولة2

18006دردار محمد3

****18007فانة حمزة4

18008الصافي حفصة5

18011كعموشي فاطمة الزهراء6

18013ايت سعيد مولودة7

18014شعوب خولة 8

18015بطاس شروق9

18017اضهر عبد الغني10

18019بودحيم لبنى11

18024زيري عبد الرزاق 12

18026ايت وسعدن حسناء13

18030المهدوي ايمان14

18032قمديل حفصة15

**18034مسافري عبد الرحيم16

18035الباز محمد17

18037الصحري حميد18

18038مخلوق عبد االله19

18039رباح الياس20

***18040ارويس خديجة21

18041بو الجديان فاطمة الزهراء22

18044اشهيبة يوسف23

18047وايوب عبد الواحد24

18049شجرة بوشرى25

18051صكاوي ابتسام26

18052التَكاني مريم27

18055ايت عشا حفصة28

**18057ايت غيالن امينة29

18059اد محند فاطمة30

**18060لخليلي عائشة31

***18061افقير علي لبنى32

18062هاشمي نعيمة33

2021 - 2020السنة الجامعية    جامعة القاضي عياض

نكلية اللغة العربية قائمة بأسماء الطلبة المرشحي 

الجتياز االمتحانات الكتابيةمراكش

للفصل الخامس من مسلك اللغة العربية  

1: القاعة



**18063حمي فاطمة34

رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

18065افارس محسن35

18067وعزيز حسناء36

***18068مالس عصام37

18069الحمادي محمد38

18070بشهرين المختار39

**18072الذهبي سهام40

**18073القطبي سارة41

18074جبران سعيدة42

18076بنفضول نجوى43

18077لحمادي سلوى44

18083حادق صفاء45

18084الصادقي المهدي46

***18085رحال حياة47

18090بادو فاطمة48

18091ايت الميلودي ايمان49

18092محسين زينبة50

***18095صعصاع فاطمة الزهراء51

18096القطبي كوثر52

18097العريبي عبد المنعم53

18098ايت قجو عبد الرحيم54

18099الفاتح اكرام55

18100بواللوفات اسماعيل56

18101بالطالب رشيدة57

18105نفيد نادية58

18106غنامي زهيرة59

***18108السعدي نادية60

18109شهبون رضوان61

18111قسمي ياسين62

18112ارزاَكينة مريم63

18114انفلوس نعيمة64

***18115الرويزة ربيعة65

1: القاعة

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة        * 



رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

18116بورحيم امينة66

***18117حسام حورية67

****18120النجدي سكينة68

***18125حروطي خولة69

****18126اَكلموس عبد الكريم70

18127لمين الهام71

****18131الفارس البتول72

18132زوندو سمية73

18133ساكن نورة74

***18135لعظم دنيا75

18136بن الديوس حنان76

18139ايت مالك خديجة77

**18140زويتن صالح الدين78

****18142تغد ايمن79

18143زائر السعيد80

18145موديد اميمة81

18146لزرَك رجاء82

***18147ايت ابراهيم فاطمة83

18149الزوين محمد84

**18150داهي سعيدة85

18152محراش الحسن86

****18153عدعود مراد87

18156محسن مراد88

18157روسمي يونس89

18159لموالدة عبد الحق90

****18163بن المدن ايمان91

18165البوكيلي عبد الودود92

18166الوردي عبد العاطي93

18167الوردي عبد الرزاق94

18169الحيداوي عبد الرحمان95

2: القاعة

2021 - 2020السنة الجامعية    جامعة القاضي عياض
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18170بركة لمياء96

18171اليماني سارة97

18173افضيم زهرة98

**18175اوشن وصال99

رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

18177حنين هجر100

18181لشكر حمزة101

18182الزبيدي سعاد102

18187زهير نادية103

18189 بنعمر فاطمة104

18191الناصري عبلة105

18192بن لحسنعلي خالد106

18193احقي عبد االله107

****18197لمخرف الحسين108

18198الحاج بيهي  عبد الرحيم109

18199كثير عبد الفتاح110

18200احلو خديجة111

18201لشكر محمد112

18202لطرش فضيلة113

18205دادة عثمان114

***18207السوسي محمد115

18209نايري وئام116

18212حجالن امين117

18215بالحداد عثمان118

18216الواتي المصطفى119

18217بدري امال120

18218العيساوي يونس121

****18219الحيمر عائشة122

****18221باري فاطمة123

18223المجدولي عبد هللا 124

****18225بردوزي زهرة125

****18227الصنهاجي خولة126

18230صابر سعيد127

18231اسعيد تورية 128

**18233القرنيفة يوسف129

18237بها رقية130

2: القاعة



رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

18238المرابط محمد131

18240ايت سيدي بابا مريم132

18244مور مريم133

18245الزوين يونس134

***18251لوحيدي نجوى135

18252ابو سعيد سهام136

***18253تبات صفاء137

18254السباعي فاطمة138

****18255الشافق محمد139

18256ابراهيمي الحسين140

**18258المكرودي حنان141

**18260المنصور حجيبة142

18264يعقوبي هاجر143

18265بني لحسن ابراهيم144

18266الناجي ليلى 145

****18267االنصاري نهيلة146

18269التاوي سلمى147

18271محفوظ غزالن148

18272ايت مسعود علي149

***18274الحفيظي صباح150

18275ايت احماد عائشة151

***18277اوعيرة ايمان152

18281الكورداني نهيلة153

18285الغالبي اميمة154

18290اسحري فدوى155

18292بالخوير مراد156

18297اضرضور نورة157

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة        * 
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18298الطاهري كوثر158

18301البليلي فاطمة الزهراء159

18313نقاش عبد الغني160

18314الطوني اميمة161

18321انضام عبد الرحيم 162

18324زين توب حفصة163

18325باني عائشة164

رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

**18329العبريدي ايوب165

18334العبوري حياة166

18335صابر سعيدة167

18336النَكراوي مجيدة168

18337الطوفي فتيحة169

18338االمام عبد الواحد170

18339الحمداوي وفاء171

18342مساعد حسن172

18344الفرزدوني حميد173

**18346الودناكسي اسماء174

***18349بلقاضي مرية175

18350الصادقي محمد176

**18352بازي نادية177

18354ولد الفن نزهة178

18355مومن لطيفة179

18356المودن يوسف180

18357بنعباد سمية181

18358الدروي عبد العزيز182

****18360غفران محمد امين183

18362ابو الحسني محمدن184

***18363بولمان وفاء185

18364سدوان عبد الرزاق186

**18366ابال عبد هللا187

18367امارير يوسف188

18368بن بادة اناس189

18369مرابح فاتحة190

18370الكاسفي زكرياء191

***18371افتيح يوسف192

18373ايت بوتسقيل يوسف193

3: القاعة



18374عشيري نادية194

***18376بن دحمان مريم195

18377اد العسري خدوج196

****18378بنكرم عبد االله197

***18383ارضيضة لوبنى198

18384زنفار رجاء199

18385الزريفي لطيفة200

18386بنحمو فاطمة الزهراء201

رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

18388ايت الطالب ابراهيم202

18389يافير عمران203

18390البزاوي زهيرة204

18391ايت امادة  اميمة205

18393بشراوي فاطمة206

****18394الرحيمني معاد207

18395اعويدات حياة208

18396الطالبي يوسف209

18397خالوقي ايوب210

**18398صعصاع حفصة211

18401خراز مريم212

18403قدرة فوزية213

18405ازدين ابراهيم214

18406اعباس رشيد215

3: القاعة

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة        * 



رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

18407ايت موح مصطفى216

18408ابرعوز ايوب217

18409الداودي زكرياء218

***18412الزريكة محمد219

18414البنوني حسن220

18416شكري خالد221

18417اهل بن الطالب محمد222

****18421الزريدي محمد امين223

18426القبة سعاد 224

18428لشقر خديجة225

18431اقوشاح يوسف226

18432بوهريم خديجة227

**18433وشيناه عبد اللطيف228

***18436الزيادي عبد الصمد229

18441الماقودي حفصة230

****18444احسيسي نوال231

18445َكرباز محمد امين232

18448ايت السكراتي حنان233

18452اجكون مريم234

18454ناوول رجاء235

18456بو شبح سعيدة236

***18460محميد سلمى237

18465بالعواد فاطمة238
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****18467فوزي جميلة239

18472بن بادة فاطمة الزهراء240

18474الحيان السعيد241

18485سليماني عبد الواحد242

18492ايت حدوش زينب243

**18493ايت حدوش ربيعة244

18494محيب يونس245

***18509الجعيدي حسن246

****18510سكين شيماء247

18516يعقوبي ابراهيم248

18517الزيكي لحسن249

رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

18518العفاز اسماء250

18520لمريقشي مصطفى251

18521مزال فوزية252

18523ابن ضريس طارق253

18524نازه يوسف254

18526االداب سناء255

18530واشن راضية256

18531شخاوي عبد الفتاح257

18535الَكراوي حكيمة258

18536ايت لحسن عزيزة 259

18537رضوان عبد النبي260

18540بندي احمد261

18541بن النجيم السعيد262

18542لخبيزي عزالعرب263

18545الخلفاوي هدى264

18550شهاب رشيد265

18554بنعمي امينة266

****18557دغمي سفيان267

*****18560تبروع مصطفى268

18561ايت السودان لمياء269

18562بوقراب رجاء270

18567الطاهري الزهرة271

18574راشدي مليكة272

***18577ازهي عبد الحق273

****18578اوَكمو لطيفة274

4: القاعة



18580ايت القايد سهام 275

18587حمد يوسف276

18590بحي منير277

18595زوهير عادل278

***18598بلعيشي عبد الحليم279

18599النباَك منى280

18601عداس نهيلة281

18603طايع خالد282

18604بن رزوق عبد العزيز283

18605بنشقرون عادل284

18606لحسيني محمد285

18609ايت اعمرعبد الحميد286

18610اشن شفيق287

رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

18611ايت بعيسى عبد الرزاق288

18612اشن ذكرى289

18613العابد حسن290

18614زرَكاني عبد الرحيم291

***18615الوثيق محمد292

****18618الديش عفاف293

18620اباديدي زكرياء294

18621سيال باي سرين295

18622انجاي سرين سام296

18623صمب بابكر297

18624اندو عبد298

18625صمب مود299

18626بوسوابراهيم300

18627غزاوي هاجر301

18628سيال سرج صالح302

18629امباكي موسى303

18630اندي حواء كبه304

18631شفيرى رشيدة305

****17007كزا صغير ايوب306

17008جرير فاطمة الزهراء307

+++17010اناسي خولة308

**17011الحمريطي سهيل309

***17015الدفالي لمياء310

4: القاعة



+++17024الفاطمي محمد                                                                311

***17025الديبة شيماء312

****17027سندوبي عبد الوهاب313

+++17030باروش سهام314

17035ايت احماد سعيد315

17036السوسي غزالن316

++17038حريز اسية317

+++17040البوعناني عدنان318

+++17045بولفاج مريم319

++17050كريمي نجوى320

رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

++17053فاضل كلتوم321

****17062القريشي سعيدة322

+++17064ثبات محمد323

17067ايت  لحسن ياسين324

+++17068حسني محمد325

++17071رفيق سكينة326

***17078الكوري عبد الواحد327

++17079المرضي ايوب328

++17086الحمداني وسيلة329

17098ايت سوكة محسن330

+++17100الخطاري فاطمة الزهراء331

**17103تبروع خديجة332

***17104نايت الحاج مريم333

++17111الفاطمي كوثر334

++17114التاقي كريمة335

***17117السربوت سعيد336

++++17119الحسني نهيلة337

***17121بابا يوسف338

5: القاعة

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة        * 
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++17122الملوكي فاطمة339

+++17131اد مشاي خديجة340

17137العساوي عبد الهادي341

**17141الكموسي عبد الرحيم342

++17142ايت الخروف سهام343

+17145وقشا مريمة344

+++17148المعطاوي مريم345

****17162زبان سفيان346

+17165الصغيري ادم347

17168اد ياسين هشام348

+17169الخلفي إسماعيل349

+++17170سكماح امال350

++++17178الطفاي شيماء351

**17188عايد تودة352

++17190رحيوي إسماعيل353

17191خلوفي يوسف354

رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

***17193الطاوسي حسناء355

17194شكيبي خديجة356

*+*17208النقراتي مريم357

+17209بوريك زينب358

++17210الرحماوي رجاء359

++17214ايت اكا اسية360

17216بلعين بدر361

+17217اوفقير سمير362

***17219ايت زايد عبد الكريم363

+17220اليمني عبد الرزاق364

17223قرقوبي عتيقة365

++17224اكنسوس السعدية366

+17225العابدي عبد الحق367

+++17226موحا حمو حسنية368

*****17227بن لخضر عبد اللطيف369

****17228مجتهد زينب370

***17230مرزاق عبد الجليل371

17234الشامخ ادريس372

17236الفاطمي عبد الرزاق373

++++17243لبيش فاطمة374

5: القاعة



***17244الستوري الزهرة375

**17253ايت حسو عبد هللا376

**17259العطاوي جيهان377

17285ابيه عبد االله378

17286عرشان عبد الرزاق379

+17293شيبراوي محمد380

17303سصالمي بوشعيب381

+17304كاف عبد العالي382

**17312امان بدر 383

17314لعبيدي عبد الغني384

17318مليح حسن385

رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

17319الزارعماد386

++++17333فاهر خليل387

++17343التائب رباب388

17344الزروال عبد الكريم389

***17349ايت العباس محمد390

**17356نجاحي حميد391

****17363كرداش خديجة392

**17365فرقوشي خديجة393

17372الروشي فاطمة الزهراء394

17375لوريدي ابتسام395

***17379لفنيش محمد علي396

***17380لمَكوني محمد397

**17385بوخيمة محمد امين398

+++17387بويزكار مبارك399

17388مريبحة هدى400

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

الجتياز االمتحانات الكتابيةمراكش

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة        * 

2021 - 2020السنة الجامعية    جامعة القاضي عياض

نكلية اللغة العربية قائمة بأسماء الطلبة المرشحي 

للفصل الخامس من مسلك اللغة العربية  

6: القاعة



17390مودن عبد الجليل401

17391ايت الفاضل محمد402

+++17404صادق عمر403

***17408بوبكري فاطمة الزهراء404

***17412بلعيدي محمد405

+17414العلوي عبد الفتاح406

++17419الجعفري عبد الرحيم407

***17422لوندي أحالم408

****17423حداوي هشام409

17430فقير بشرى410

++17467منجد لال عائشة411

+17478شهاب ياسين412

17482بوفكري محمد413

++17493شرنان امينة414

++17499عالوي عبد الواحد415

****17508خوبا ايمان416

17515سيبويه فاتحة417

17520موطالب عائشة418

++17524ززوان حكيمة419

رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

**17537بوري الحسن420

++17545بنعيوش جمال الدين421

*****17549تاديست تورية422

+17553المسعودي فاطنة423

17554بن الطالبا حميد424

***17555حيمودي سكينة425

17557الباهلي هشام426

++++17564فارس اسماعيل427

+++16016السربوت ياسين428

+16029اريقي كلثوم429

++++16034بحار دنيا430

++16042بنبكريم الحبيب431

16048بوعبيدي حسناء432

++16068ايت التهامي معاد433

***16077كمال عز الدين434

++16084العزيري بدر435

++16097كوتة عمر436

6: القاعة



++16106النقدي سفيان437

++16121باجدي عبد الغفور438

++16124ايت حمو يحي يونس439

16125الجداري عبد الصمد440

16139العياشي عبد االله441

+++16161لزرَك خديجة442

16169زبان السعيد443

16178امهري حنان444

+16181لعناية حفيظة445

++16185بوكرين الهام446

**16198الصوفي فتيحة447

+16200الوردي عبد العاطي448

+++++16201التسريح عبد هللا449

+16205االغزال سارة450

رقم 

االمتحان
االسم الكامل

رقم

 التسجيل
2النحو 

بالغة 

الحجاج
الصوتياتفقه اللغة

اعجاز 

القرآن
اصول الفقه

+++16207اليديني عائشة451

++16235باري عبو بوشرى452

**+*16271بلقوس عبد الباسط453

16281فاضل خالد454

++++16282اسدي مريم455

+16301ايت العباس عبد الرحيم456

+++16302الحداوي عصام457

16316أبو عمار ليلى458

++16336اودرى مريم459

+16339صهصهي سحر460

++16343محسين الحسين461

++16347شكري زكرياء462

الرحالي الفاروق: مدرج

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة        * 

2021 - 2020السنة الجامعية    جامعة القاضي عياض

نكلية اللغة العربية قائمة بأسماء الطلبة المرشحي 

الجتياز االمتحانات الكتابيةمراكش

للفصل الخامس من مسلك اللغة العربية  



***16354تكديمي خديجة463

+16364ايت عيسى عبد الفتاح464

+16386بنشيخ مصطفى465

16390كرم صالح466

16418عرفاوي محمد467

***16427صبير صالح الدين468

++16435الزوين سامي469

+16441اوريك عبد الرحيم470

16461النعيمة محسن                                          471

++16473بوركوكو حليمة472

++16476اكريش عبد الجليل473

16512جختي شيخو عمر474

***15030الهيتار اميمة475

++15041جلول حسناء476

+++15061الفارسي فاطمة477

++15063اسليماني فاطمة الزهراء478

+++15070الحرش خديجة479

++15109خالص اسمهان480

+++15123العالوي فاطمة الزهراء481

++15132الصياد حنان482

+++15313تالغت كوثر483

15323التقدم وفاء484

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة        * 


