
رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

ي    موىس1
19001شف 

19002بوسلهام شيماء2

19003ابوالنور حنان3

19004الشافعي كريمة4

**19006الكماض محمد5

19007هرباش سكينة6

**19008فال سالم7

19009بويدشيش إسماعيل8

19010اعضية نزهة9

*****19011الفوليلي الهام10

يدي سكينة11 19012العبر

ي شيماء12 جر
19013المبر

19014اقرو زينب13

****19015أيت الحاج لمياء14

19016الويز حجيبة15

19017حمي   فدوى16

19018كاش زينب17

*19020بويدة أمينة18

19021منافع زهب 19

19022باسي   امامة20

19023عمري خديجة21

19024الحمداوي لحسن22

19025الشماع محمد23

19026بلكراوي هاجر24

ي حمزة25 19027ايت العربر

19028فنان فاطمة26

***19029ابران معاد27

ي عبد الرحيم28 19030ايت العربر

19031بوغازي الزهرة29

****19032العرسي اسية30

19033بوسكور صفاء31

19034افكاالن حفيظ32

19035العرسي فاطمة33

**19036قاسمي سعيد34

19037اد سعيد نوال35

2021 - 2020السنة الجامعية    جامعة القاضي عياض

نكلية اللغة العربية قائمة بأسماء الطلبة المرشحي 

الجتياز االمتحانات الكتابيةمراكش

للفصل الثالث من مسلك اللغة العربية  

1: القاعة



19038بن محمود محمد36

19039بريك نبيل37

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

*19040الشيهب فرح38

ة مريم39 ***19041اوعب 

19042ايت القريش ايوب40

19043المعطي عبد الكريم41

19044ايت المحجوب عبد الرزاق42

****19046دريسي حياة43

ي خديجة44 19047السندوبر

19048الهبا إلهام45

19049جوضار المهدي46

19050بوغالي اسامة47

ي فاطمة48
 
19051الشباب

**19052السكوري عثمان49

اف50 19053لطرش شر

**19056الحيان عواطف51

19057البختاوي عثمان52

19058اوتحونة ماجدة53

*****19059بن لحفيظ كوثر54

*19060بن لحفيظ اسماعيل55

19061حربو فاطمة الزهراء56

19063بوعوينة هيبة57

**19064بومركود محمد58

19065بحيح نهيلة59

ي حمزة60
ر
19067رزق

19068كصار نورالدين61

19069الفحلي مريم62

19070ايت وحمان معاد63

19071حاحب حفصة64

ي محمد65
19072القرىسر

1: القاعة

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة        * 



رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

19073ازناك الحسن66

19076ادناس عصام67

19077الشهباوي عبد اللطيف68

19078منيس هجر69

ي ياسي  70 19079الناجر

19080أرمادي صفاء71

19081المرابط فاطمة72

19082ضلزي إيمان73

**19083الصفوري محمد74

19085بوعزوي لحسن75

**19086شيبوب جيهان76

19087وارصة طلحة77

19088ايت عدي يوسف78

19089العدامي هاجر79

19091حامي حسناء80

19092ابجيوات عبد الرحمان81

19095التغزاوي خديجة82

19096اقريعي كوثر83

19098العرسي اميمة84

ي كوثر85
 
19100اشباب

*19102تاسي   إيمان86

19103العدراوي محمد87

ي عبد العزيز88
 
*19104القلشاب

19105الزاهر محمد89

19107لعفر انور90

****19108الكداىسي علي91

19109نايت وسيدي نوال92

19110بيدو عزيزة93

ي مريم94
19112لحسين 

19114مجد رشيد95

19115ادر جمال96

2: القاعة
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للفصل الثالث من مسلك اللغة العربية  



يف عائشة97 19117الض 

19118الوالي نعيمة98

19120ابا اميمة99

ي زينب100 19121بب  

19122بلبو فدوى101

19123امسلك كوثر102

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

19124كروم سكينة103

19126مفحول عبد الكريم104

ي عمر105
19127حسين 

**19128كربلو سناء106

***19129بوراشد احمد107

ي الزهر108
 
19131الزيواب

19132ابيال مراد109

19133بابسي هاجر110

19134المستفيد اسماعيل111

**19135قريمش هند112

19136املوي اميمة113

19137جابر فاتحة114

19139مرزوك سعد115

19140ادعيس خديجة116

19142الطبطاب كريمة117

***19144الديار مريم118

ي اسامة119
 

19145ادغوغ

19146الطاف هجر120

وز121 19147اوعدو فب 

19148ذاكر حسناء122

19149برقاش مينة123

19150وانعيم سكينة124

19151بنووحمان عبد اللطيف125

19152دزار خديجة126

19154البيض خديجة127

19155اوالد ليدام نهيلة128

ي سكينة129
ر
19157الصدق

19158اخليفة فدوة130

2: القاعة

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة        * 



رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

****19159بن عثمان فاطمة الزهراء131

ة132 19160لقلش زهب 

19162طلحة عبد الحكيم133

*****19164واحسو يرسى134

19165أيت مومن أنس135

19166خرناف مروان136

يدي عبد الواحد137 19168العبر

19169بوعدي حميد138

19170عراش وردية139

19171بوري نزهة140

19172أيت العواد سهام141

19173األنسي فضيلة142

19174هركال فتيحة143

19176اهرميش أسماء144

19177وكريم وليد145

19180أمالل ختيمة146

****19181بوقدير سكينة147

19182خاس حمزة148

19183البداوي حسن149

19188ايت افتو حمزة150

19191باختار صالح151

19194البوعزاوي سلم152

19195كهيش فتيحة153

19196الحصباوي اسماء154

19197أمنتاك فاطمة155

19198اجوي  هرة فاطمة الزهراء156

19199ذاكر الهام157

2021 - 2020السنة الجامعية    جامعة القاضي عياض

نكلية اللغة العربية قائمة بأسماء الطلبة المرشحي 

الجتياز االمتحانات الكتابيةمراكش

للفصل الثالث من مسلك اللغة العربية  

3: القاعة



ي عبد الصمد158
19200واففر

19201شباح سوكينة159

*19202الحامض فاطمة الزهراء160

19204عزوز عبد الرحمان161

19206جمال الدين خديجة162

19207جمال الدين حفيظة163

***19209الديب بوجمعة164

***19214اميش امينة165

19215فرت صفية166

***19216اجبابدي فاطمة167

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

19217فرت امينة168

19218بالفائز نهيلة169

***19220أمكسا هدى170

19221موجان رضوان171

19222بولك لبن 172

ي173
 
***19224أيت اباخليفة عبد الغاب

ي من 174 19225الصوابر

19226اعصفور عبد الرحيم175

19228وشيناه سناء176

19229حطة ليل177

ي كريمة178
 
فوب 19230الرسر

19234مغراوي عمرة179

19237أيت الشتيبة فاطمة180

19238واكران حليمة181

19242نباز مريم182

19245الصاطع مريم183

حمون حسناء184 19246بب 

19247اصبان فاطمة الزهراء185

ي سعيدة186
19248الحافض 

19249موحسي   مريم187

19252الخليلي فاطمة188

19255الفراوي حماد189

***19260أوزينب حمزة190

19266مومن مريم191

ي محمد192
 
19267سعدب

ي محمد193
ر
**19269باب

*****19271الرسبوت اسماء194

*19272اد بونيت فريد195

3: القاعة



19273الكص هدى196

19275المجكاري فاطمة الزهراء197

19276الرطيمي عبد اللطيف198

19277ايت سعيد اميمة199

19278سعدون عبد هللا200

19279باقال مريم201

**19280شمالل لطيفة202

19281بنور عبد الرحمان203

ي إلهام204 19286زكابر

19288سايد إكرام205

19291الواردي نورة206

ي سلمة207 19292الراقنر

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

19293الشبلي محمد208

*19294الكراوي سكينة209

ي عبد المطلب210
19295حسين 

19296عنبر عبدالمول211

19297لهان فتيحة212

19299العلوي يوسف213

19301عتيق مونية214

*19302حني   المهدي215

3: القاعة

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة        * 



رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

ي حمزة216
ر
19303الحباق

19304بنبالش صالح الدين217

19306طاويلي فاطمة الزهراء218

19307أبو بكر اعجلي ياسمي  219

 عبد العالي220
**19308لمفي  

19309بومركود سكينة221

19310الحريزي ياسي  222

19311الحمداوي مريم223

19314مخصاص مالكة224

19315تكا الحسي  225

19316مرزوكة حسام226

19318ادبوخليق أسماء227

ان جمال228 19319جبر

19320احدو يونس229

19323لقديري هشام230

19324االنصاري مليكة231

19325المعيار االدريسي فتيحة232

19326بزركو فاطمة233

**19328الزاكي مريم234

19329السلماللي سهام235

19330بن دحمان كوثر236

2021 - 2020السنة الجامعية    جامعة القاضي عياض

نكلية اللغة العربية قائمة بأسماء الطلبة المرشحي 

الجتياز االمتحانات الكتابيةمراكش

للفصل الثالث من مسلك اللغة العربية  

4: القاعة



19331فتاكة فتيحة237

19332دودي عبد الحميد238

ي ايمان239
19333المواسن 

**19334سيموم رجاء240

19335المودن محمد241

19336روجي سناء 242

19338الحيداوي سناء243

19339بوقنطار طارق244

19340السماللي الحسي  245

19341امالل يوسف246

19345بنشليح ثريا247

19346بلحيط امينة248

19347ضني   فاطمة الزهراء249

19348لخويرات الزهرة250

19349بولبوش غزالن251

19350باحال سعيد252

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

19351السعيدي عبد الرحمان253

*19352اد علي عبد الصمد254

19353تكندويت زكرياء255

19354اشتكب  رضوان256

19356كنيديري غزالن257

19357العكاوي طارق258

19358أعراب خميسة259

19363زركي حفيضة260

19364بنجاعفار عائشة261

ي الحسنية262
19365الحسين 

19366العطاري لعزيزة263

19367اد سعيد رشيدة264

19368القرقوري خديجة265

19369عوان ابوبكر266

19372صمبة عز الدين267

ي محمد268
19374الحريف 

19375بوالدين حسناء269

19380أكنان عبد اإلله270

19382زغلول منب 271

19384اعطار صفية272

19385أيت الحاج لمي   أميمة273

*19387حمدكور نهيلة274

4: القاعة



19388سعادي يونس275

19393انفلوس نهيلة276

19394ازنض هجر277

19398اباعلي إيمان278

ي سي  279
 

19400غ

19401كرموش كريمة280

19403فورة عبد العالي281

19404المحمودي عبد اإلله282

19406حكيم هالة283

ي خولة284
19408ايت القاض 

19411عتاق ربيعة285

19413فرحات ليل286

19414ايت الطالب فتيحة287

19415بنتخو مريم288

19417اخراز رشيدة289

ي خليل290 19420حبينر

19422الشحيح لمياء291

*19423منصوري يوسف292

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

19425ايت يوس اميمة293

19427حظري ياسي  294

19429الشملي نوال295

19430فهمي يسن296

19432بنلحسي   مريم297

***19433بنتجرة عمر298

19435بنان محسن299

19437بلقاىسي زكرياء300

19438ازناك خديجة301

19439ايت عبد هللا عبدالواحد302

19443 واسليمان ليل303

19446الغراس نورا304

***19447موماد أسامة305

19448منصوري ياسمي  306

ي اكرام307 19449اليعقوبر

ي نادية308
19451حافض 

19459ديوف حبيب309

ي مصطف 310
 
19460ق

19461جالو عبد اللطيف311

19462جالو إبراهيم312

4: القاعة



19463بوسوشين امباكي313

ي محمد314 19464منر

19465سيال ادم315

19466صو مالك316

19469اسب  اشار317

19470غزوان نجية318

ي فاطمة الزهراء319
19471ابرشع 

19472فصيح نارص320

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

ي أبو321
 
19473جاب

ريعة  هبة322
َ
18001ك

++18007فانة حمزة323

ي سكينة324
18012الحموىسر

+++++18013ايت سعيد مولودة325

ي البشب 326 18018حبينر

18020شهبان حفصة327

18022بوتلموين خديجة328

+++18023تعال صفاء329

ي كوثر330
 
+18025اشباب

18027زروالي سناء331

ي لطيفة332
***18029المرض 

++18031الكودري عبد الخالق333

++++18034مسافري عبد الرحيم334

+++18040ارويس خديجة335

5: القاعة

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة        * 
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18045ايت علي اميمة 336

+18046السامي عبد العزيز337

***++18048غزال سكينة338

++++18057ايت غيالن امينة339

++++18060لخليلي عائشة340

+++18061افقب  علي لبن 341

++++18063حمي فاطمة342

+++18068مالس عصام343

ي سهام344 ++++18072الذهنر

ي سارة345 ++++18073القطنر

ي حسن346
18081االثنين 

*+*18082اعويدات الياس347

+++18085رحال حياة348

+18086اوزيدان الحبيب349

*18087املوك رقية350

***18088ايت اىسي  نعيمة351

18093ايت حليمة يونس352

18094ايت بن الصغب  يوسف353

+++18095صعصاع فاطمة الزهراء354

ة355 +++++18106غنامي زهب 

18107ابالي حسناء356

+++18108السعيدي نادية357

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

+++18115الرويزة ربيعة358

+++18117حسام حورية359

++18120النجدي سكينة360

+++18125حروطي خولة361

لموس عبد الكريم362
َ
++18126اك

ى363 **18130اخدام برسر

++18131الفارس الباتول364

+++18135لعظم دنيا365

ي الهام366 18137الزهب 

+++18138جاللي سومية367

++++18140زويير  صالح الدين368

++18142تغد ايمن369

+++18147ايت إبراهيم فاطمة370

++++18150داهي سعيدة371

18151عادل اميمة372

++18153عدعود مراد373

5: القاعة



ي رجاء374 ++18154لوبر

****18155عواج سكينة375

18158الحفيان  عبد الصادق376

**18160الدرقاوي نجاة377

++18163بن المدن ايمان378

18168الصالح فاطمة 379

18174صدوق وفاء380

++++18175اوشن وصال381

**18176المساوي مراد382

ي محمد383
***18178بن حفر

***18183عبادة لطيفة384

ي شيماء385 **18184ايت عبد الننر

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

18186نعرية وليد386

*18194حليم خاليد387

***18196افرب خلود388

++18197لمخرف الحسي  389

18204الحوات خولة390

18206الصالحي جواد391

+++18207السوىسي محمد392

+++++18209نايري وئام393

18210ايت الحجام عبد الفتاح394

**18211ايت بن موىس كمال395

+++++18212حجالن امي  396

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 الثالث من مسلك اللغة العربية  

6: القاعة



18214انفلوس جهاد397

++18219الحيمر عائشة398

18220مطيع حليمة399

++18221باري فاطمة400

ي أسامة401
 
++18224العمراب

++18225بردوزي زهرة402

ي خولة403 ++18227الصنهاجر

++18232المكاوي غزالن404

++++18233القرنيفة  يوسف405

ى406 +++18234المكاوي برسر

18241مصباح عمر407

++18242نجاي  نهيلة408

+++++18244مور مريم409

+++18251لوحيدي نجوى410

+++18253تبات صفاء411

++18255الشافق محمد412

+++++18256ابراهيمي الحسن413

++++18258المكرودي حنان414

++++18260المنصور حجيبة415

ي توفيق416 +++18263اليعقوبر

++18267االنصاري نهيلة417

+++++18272ايت مسعود علي418

18273جابري مريم419

ي صباح420
+++18274الحفيط 

+++++18275ايت احماد عائشة421

ة ايمان422 +++18277اوعب 

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

18288بو االغمان لطيفة423

++18295ايت اعزي فايزة424

*18308اخزان ادريس425

+++++18321انضام عبد الرحيم 426

ي عائشة427
 
+++++18325باب

++18326المائدي فاطمة428

18327بلحاج رجاء429

يدي أيوب430 ++++18329العبر

+18331شكور لطيفة431

+++18340الشويري محمد امي  432

***18345العروي عبد الغفور433

++++18346الودناكسي اسماء434

6: القاعة



18347اغران طارق435

ي مرية436
+++18349بلقاض 

18351ابو علي حسن437

++++18352بازي نادية438

18359الدراري عبد الصمد439

++18360غفران محمد امي  440

+++18363بولمان وفاء441

18365دحو ايمان442

++++18366ابال عبد هللا443

+++18371افتيح يوسف444

ي نور الدين445 18375العمب 

+++18376بن دحمان مريم446

++18378بنكرم عبد االله447

+++18383ارضيضة لوبن 448

ي معاد449
++18394الرحيمن 

++++18398صعصاع حفصة450

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

18399الحباش مونية451

18400الحباش سناء452

ي سامية453
 
18411كشاب

+++18412الزريكة محمد454

18413أسامة حمزة455

ي هشام456
ر
***18418الساق

18419العسول انس457

الرحالي الفاروق: مدرج

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة
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***18420غداو عبد الرحيم458

++18421الزريدي محمد امي  459

*+*18424البنداجي مصطف 460

+++++18426القبة سعاد 461

++18427احساين خولة462

18430بل عراضية عبد الرحمان463

++++18433وشيناه عبد اللطيف464

+++18436الزيادي عبد الصمد465

*18438بنعفون جالل466

++18444احسيسي نوال467

18446اسعيد رشيدة468

ي نافع469
18447اليمين 

18455حمودو رشيدة 470

+++18460محميد سلم471

18464سدرالي عبد الكريم472

+++18466اوعدي سعيدة473

++18467فوزي جميلة474

+++++18472بن بادة فاطمة الزهراء475

18480بوطيب أيوب476

*18483برشيق الحسي  477

18488بنعية محمد478

++++18493ايت حدوش ربيعة479

+++18498لبيهي محمد480

18502ايت شك نوالدين481

18503اوباغي  فاطمة الزهراء482

+++18509الجعيدي حسن483

++18510سكي   شيماء484

ف الدين485 18538النومي شر

18548شانزي محمد486

++18557دغمي سفيان487

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

++18558العطار يوسف488

وع مصطف 489 +18560تبر

+18563لشقر محمد االمي  490

18564بوالدكيك رشيد491

ي رشيد492
18571البوزعن 

ي المصطف 493
رين 
َ
18572لك

+++++18574راشدي مليكة494

+++18577ازي  هي عبد الحق495
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مو لطيفة496
َ
++18578اوك

ي عبد االله497 18586بن خن 

او الحسي  498
َ
18588بك

ي عبد الحكيم499
+++18598بلعيسر

18600الهاشمي مصطف 500

+++++18612اشن ذكرى501

+++18615الوثيق محمد502

ي حمدي503
 
18617الخلوق

++18618الديش عفاف504

++17007كزا صغب  أيوب505

++++17010اناىسي خولة506

++++17011الحمريطي سهيل507

+++17015الدفالي لمياء508

+++17025الديبة شيماء509

ي عبد الوهاب510 ++17027السندوبر

17059شاوليض زينب511

ي سعيدة512
++17062القريسر

+++17078الكوري عبد الواحد513

ي وسيلة514
 
++++17086الحمداب

وع خديجة515 ++++17103تبر

+++17104نايت الحاج مريم516

+++17111الفاطمي كوثر517

+++17117الرسبوت سعيد518

+++17121بابا يوسف519

++++17141الكموىسي عبد الرحيم520

+++++17145وقشا مريم521

+17153ادرازن يوسف522

++17162زبان سفيان523

ي ادم524 ++++17165الصغب 

+++++17180رضوان كوثر525

++++17188عايد تودة526

ي يوسف527
 
+++++17191خلوق

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

+++17193الطاوىسي حسناء528

++++17204ايت احماد  تورية529

ي مريم530
ر
+++17208النقراب

+++++17210الرحماوي رجاء531

+++17219ايت زايد عبد الكريم532

ي عبد الرزاق533
++++17220اليمن 
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+++++17225العابدي عبد الحق534

+17227بن لخض  عبد اللطيف535

++17228مجتهد زينب536

+++17230مرزاق عبد الجليل537

++17242الطاغوضي عبد الجليل538

+++17244الستوري الزهرة539

++++17253ايت حسو عبد هللا540

++++17259العطاوي جيهان541

17273ايت إبراهيم أسامة542

++++17312امان بدر543

+++++17318مليح حسن544

+++17349ايت العباس محمد545

++++17356نجاجي حميد546

++17363كرداش خديجة547

ي خديجة548
++++17365فرقوىسر

+++17379لفنيش محمد علي549

ي محمد550
 
وب

َ
+++17380لمك

17382زروال أحمد551

++++17385بوخيمة محمد امي  552

+++17408بوبكري فاطمة الزهراء553

+++17412بلعيدي محمد554

+++++17419الجعفري عبد الرحيم555

+++17422لوندي أحالم556

++17423حداوي هشام557

17487بوركوكو عبد الواحد558

ة559 17492الحمزاوي زهب 

نان امينة560 +++++17493شر

++17508خوبا ايمان561

++++17537بوري حسن562

+++17542ايت توشنت مريم563

+17549تاديست تورية564

++++17553المسعودي فاطنة565

+++17555حيمودي سكينة566

17584لوح شيخ عبد567

رقم 

االمتحان
الصرفرقم التسجيلاالسم الكامل

بالغة 

التركيب

االدب 

المغربي

االدب 

االندلسي

القراءات 

القرآنية

البالغة 

النبوية

ي كلثوم568
++++16029اريفر

++++16042بنبكريم الحبيب569

+++16077كمال عز الدين570

++++16084العزيري بدر571
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++++16124ايت حمو يحي يونس572

 خديجة573
َ
++++16161لزرك

++++16181لعناية حفيظة574

++++16185بوكرين الهام575

ي فتيحة576
 
++++16198الصوق

++++16205االغزال سارة577

+++16271بلقوس عبد الباسط578

++++16301ايت العباس عبد الرحيم579

++++16339الصهصهي سحر580

+++16354تكديمي خديجة581

+++16427صبب  صالح الدين582

+++15030الهيتار اميمة583

+++15061الفارىسي فاطمة584

++++15070الحرش خديجة585

++++15132الصياد حنان586

ي نوال587
+++++15189الكرننر

+++++15201عمرو عمر588

++++15323التقدم وفاء589

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة        * 


