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4,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 10,00 2130994 ابرشاح كوثر 1 22128
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1922913 أبو صالح دمحم 2 19052

مستوفى 16,00 مستوفى 16,50 مستوفى 13,50 مستوفى 15,50 مستوفى 19,00 مستوفى 19,50 2134939 قا أمال ا 3 22192
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2023979 موش سم  ا 4 21039

4,00 استدراك 0,00 استدراك 2021903 ب دمحم د ال ت ع ا 5 21027
7,50 استدراك 3,50 استدراك 2022418 ت عدي يونس ا 6 21009

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 5,00 استدراك 1,00 استدراك 2134467 د ت احمد سع آ 7 22157
5,00 استدراك 6,50 استدراك 3,00 استدراك 0,00 استدراك 1906970 ة ت عزان سم ا 8 21106
مستوفى 15,00 مستوفى 18,00 7,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 18,50 مستوفى 18,00 2131317 م ت ابراه اسماء ا 9 22126

غ غ غ غ غ غ 1805632 مان ت القا ا ا 10 21136
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2025190 ايتحمو طارق  11 21176

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1,50 استدراك 0,00 استدراك 2025106 د ت افراضن ول ا 12 21152
8,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 3,50 استدراك 1909733 طو فاطمة الزهراء ت ا ا 13 21093

مستوفى 12,50 9,00 استدراك 0,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 15,50 مستوفى 10,00 2131206 ت الحاج زهرة أ 14 22103
غ غ غ غ غ غ 1922951 ت مالك احمد ا 15 19126

غ غ غ غ غ غ غ غ 2024709 ارك انس ت م ا 16 21080
3,00 استدراك 3,50 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 0,75 استدراك 3,50 استدراك 2022167 ت السكرا عمران ا 17 22106
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 4012717 ت يوسف رضوان ا 18 21209
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1,50 استدراك 4,50 استدراك 1617773 د الرحمان فؤاد ت ع ا 19 21205
4,00 استدراك مستوفى 17,50 5,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 15,00 مستوفى 13,00 2134506 ان ت اجو سف آ 20 22195
7,50 استدراك 4,50 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 8,50 استدراك 1,00 استدراك 2024494 نطور فدوى ا 21 21155
مستوفى 10,00 2,50 استدراك 2,00 استدراك 2,00 استدراك 4,00 استدراك 6,00 استدراك 1821063 وزوض محماد ا 22 21123

غ غ غ غ 1210833 العلوي سكينة 23 19129
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2017456 اء القوش زك 24 22124

مستوفى 17,00 مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 19,00 مستوفى 14,00 2131112 اوسدي مروان 25 22090
مستوفى 12,50 مستوفى 18,25 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 18,00 مستوفى 19,50 2134476 اء عسي الم 26 22178

مستوفى 13,50 3,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 18,50 2,00 استدراك 1910450 م ب م ع 27 21072
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6,00 استدراك 6,50 استدراك 1,00 استدراك 2,00 استدراك 6,50 استدراك 2,00 استدراك 1617831 فة زي لط ع 28 22159
مستوفى 14,00 9,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 13,00 6,50 استدراك مستوفى 10,50 1458549 زي دمحم ع 29 22170
1,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك 4,50 استدراك 2134582 فة اعدي لط 30 22118

7,50 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك 1802428 ظ د الحف اعامل ع 31 19119
مستوفى 11,00 7,00 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 3,75 استدراك 5,00 استدراك 2023413 زة ادي ع 32 22011
مستوفى 14,00 مستوفى 12,50 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,50 8,50 استدراك 2020196 جة ادي خد 33 22033
2,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 6,50 استدراك 1552123 احد ابتسام 34 19136

مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 مستوفى 18,00 1819054 ة بيوم شاد 35 21167
مستوفى 13,50 مستوفى 16,50 مستوفى 12,50 مستوفى 14,50 مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 2134479 ة دا سم 36 22181

غ غ غ غ غ غ 2023592 بنع كوثر 37 21022
مستوفى 10,00 7,00 استدراك 9,00 استدراك 7,50 استدراك 2134509 بنعبو سالم 38 22204
8,00 استدراك 5,75 استدراك 9,50 استدراك مستوفى 10,00 3,50 استدراك 3,50 استدراك 2023128 حة م فت اه بن 39 21073
4,00 استدراك 6,00 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 11,50 3,00 استدراك 2018615 ك هاجر بنك 40 22087
2,00 استدراك 6,25 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 5,00 استدراك 3,50 استدراك 2025020 مان بن رحمة ا 41 21116
مستوفى 11,50 مستوفى 16,50 مستوفى 13,50 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 5,50 استدراك 2134473 حة ن را ب 43 22174
6,00 استدراك 5,00 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك 2,50 استدراك 3,00 استدراك 2131199 بوعبولة سارة 44 22024

مستوفى 12,00 8,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 12,50 1715995 دارة غيتة ب 45 21130
4,00 استدراك 8,25 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 16,50 4,00 استدراك 2131131 ة بوشاقور زه 46 22021

5,75 استدراك 0,00 استدراك 1922917 بوقدير خولة 47 19092
6,00 استدراك 9,00 استدراك غ استدراك غ استدراك 1823070 حة عادل بول 48 18214
8,00 استدراك مستوفى 10,00 0,00 استدراك 0,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 10,50 2134477 بوراس خولة 49 22179
9,00 استدراك 5,50 استدراك 5,00 استدراك 2029190 م بورداد م 50 21240

غ غ غ غ 2014873 بوتزوط لط  51 22201
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131177 نتنخار دمحم 52 22148

مستوفى 13,50 4,00 استدراك 0,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 16,50 7,00 استدراك 2131514 د الرحمان شينون ع 53 22140
مستوفى 16,50 0,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 16,50 2024279 الدعدو طاهر 54 21037

8,50 استدراك مستوفى 10,00 غ استدراك غ استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 1610528 اف خولة 55 22184
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مستوفى 12,00 مستوفى 17,50 مستوفى 10,00 مستوفى 15,50 مستوفى 16,00 مستوفى 11,50 2134937 ا  جوب مصط ام 56 22210
مستوفى 18,00 مستوفى 19,50 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 مستوفى 18,50 مستوفى 19,50 2134948 جوب دب 57 22207

غ غ غ غ غ غ غ غ 2025059 العمرا كوثر 58 21126
9,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 مستوفى 14,00 6,50 استدراك 3,50 استدراك 1447026 ا يوسف ال 59 22189

غ غ غ غ 1825286 ل ايوب ال 60 21165
6,00 استدراك 1603127 و حسن ال 61 21164

4,50 استدراك 2,00 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 15,50 مستوفى 10,00 2002434 از أسامة ال 62 22193
غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2025881 ل ادي خل ال 63 21227

6,50 استدراك 6,50 استدراك 7,00 استدراك 4,50 استدراك 1915525 الغدوي حمزة 64 21036
غ استدراك غ استدراك 2025627 اء الحقاوي زك 65 21206

مستوفى 15,50 مستوفى 17,50 مستوفى 14,50 مستوفى 14,00 مستوفى 18,00 مستوفى 18,50 2131007 ا القص  66 22013
مستوفى 13,00 1,00 استدراك 1922874 لة الخاديري نه 67 19029

1,00 استدراك 6,00 استدراك 3,00 استدراك 3,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 2131203 المنجرا اروى 68 22105
مستوفى 17,00 مستوفى 15,50 3,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 18,00 مستوفى 17,00 2130968 المراس فاطمة الزهراء 69 22039
9,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 2134606 دة العمري سع 70 22119

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2020684 دي  دمحم الع 71 21150
مستوفى 14,50 مستوفى 17,50 غ استدراك غ استدراك 5,00 استدراك مستوفى 12,00 2020104 ة الحامدي سام 72 22172
5,00 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 6,50 استدراك 6,00 استدراك 4,00 استدراك 2025143 الهر أسماء 73 21153

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131380 االدر مبتسم فردوس 74 22068
8,00 استدراك مستوفى 13,50 2,00 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك 2107511 الملو فردوس 75 22154
6,00 استدراك 4,00 استدراك 0,00 استدراك 3,50 استدراك 2025151 مة المشاوري ام 76 21163
مستوفى 13,00 مستوفى 17,50 مستوفى 12,50 مستوفى 13,00 مستوفى 17,50 مستوفى 15,00 2130936 الناجم حفصة 77 22016

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1915275 اس  الرا  78 21079
غ غ 5,50 استدراك 3,00 استدراك غ غ 1801260 ماء الزحنو ش 79 21131

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2025848 فه دمحم  80 21204
غ غ غ غ غ غ 1322517 د فج  ول 81 21191

7,00 استدراك 4,50 استدراك 5,00 استدراك 2,50 استدراك 7,00 استدراك 1922867 فداوي اسماء 82 19041
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غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134507 فوناس هند 83 22199
5,50 استدراك مستوفى 11,00 7,00 استدراك 2131167 الفر ابتسام 84 22029
6,00 استدراك مستوفى 15,50 1906318 ب كط ز 85 22205

مستوفى 13,50 مستوفى 17,50 5,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 18,50 مستوفى 19,00 2134508 اوي فاطمة الزهراء ح 86 22202
غ غ غ غ غ غ غ غ 2019939 حماد يونس 87 21070

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1823010 حسنا محماد 88 18061
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 مستوفى 15,50 مستوفى 16,00 6,00 استدراك 1711923 مة سو أم ح 89 22186
مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 مستوفى 14,00 مستوفى 18,50 مستوفى 13,00 2131165 اس  ادبن   90 22107
9,00 استدراك مستوفى 15,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 3,50 استدراك 2020285 امغارن فاطمة الزهراء 91 21026
مستوفى 15,50 مستوفى 18,00 مستوفى 13,50 مستوفى 16,00 مستوفى 19,00 مستوفى 19,00 2134474 ة د سم الج 92 22175
8,00 استدراك مستوفى 10,50 0,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 1208754 ة كروم به 94 22166
مستوفى 11,00 8,00 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 13,50 5,00 استدراك 2021922 س كسكوس ا 95 21008
2,00 استدراك 3,00 استدراك 5,00 استدراك 3,00 استدراك 2022255 ف نورة خف 96 21020

مستوفى 10,00 5,00 استدراك 1609092 ة الخلفاوي امن 97 21211
5,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 10,00 2,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 1702531 مان كحل لعيون ا 98 21241
مستوفى 11,00 7,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك مستوفى 10,50 1306392 س خالد خنس 99 22153

غ استدراك غ استدراك 1815398 ة ش سام ل 100 19085
مستوفى 14,50 مستوفى 18,00 مستوفى 13,50 مستوفى 17,50 مستوفى 18,50 مستوفى 19,50 2134468 ة لحسي به 101 22161
مستوفى 15,00 مستوفى 18,50 6,00 استدراك مستوفى 15,00 8,00 استدراك مستوفى 19,00 4013915 الحلو الهام 102 22173
7,00 استدراك 6,50 استدراك 1,50 استدراك 5,50 استدراك 1910516 ماء الحرش ش 103 21087

6,00 استدراك 1,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 16,00 2025834 جة لمهادة خد 104 21200
مستوفى 14,50 مستوفى 17,00 0,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 19,00 2024000 لمزو سل 105 21076

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1922897 الم حسن 106 19045
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2021796 م ي م ل 107 21082

مستوفى 15,00 6,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 غ استدراك غ استدراك 2134938 ش دمحم لور 108 22177
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1422105 مفسيوي يوسف 109 21216

4,00 استدراك 2,00 استدراك 3,50 استدراك 4,50 استدراك 2025850 مجد سكينة 110 21207

               توقيع األساتذة :                                                             

   



رقم المحضر:5               

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

االسم الكامل

l'nterculturel
ذ. الصبطي م عبد العزيز

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

          مراكش

رقم 
االمتحان

 Appogée

التركيب
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النحو
ذة. ناعيم مليكة

مستوفى 12,00 8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,50 4,00 استدراك 1925415 ة مليح ناد 111 22200
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131192 ع يونس م 112 22036

غ غ غ غ 5068421 م د ال مرواح ع 113 18190
غ غ غ غ غ غ 1922880 مفتاح أيوب 114 19007

9,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 15,50 مستوفى 17,00 2024278 اح حس  م 115 21035
مستوفى 13,00 مستوفى 15,50 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,50 1904092 ان  خولة م 116 22185
5,00 استدراك مستوفى 12,00 1,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 14,50 5,50 استدراك 1215113 ة المود رق 117 22188

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2022456 منت لب  118 21151
مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,50 مستوفى 17,00 مستوفى 17,50 مستوفى 14,50 1575237 ة ل  لال مال متو 119 22182
9,00 استدراك مستوفى 10,00 3,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 6,50 استدراك 2134500 ى ي  النع 120 22183
0,00 استدراك 7,50 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 0,50 استدراك 1922878 ا أسماء ت خ نا 121 19066

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2021440 ناجح ع  122 21094
غ غ غ غ غ غ غ غ 3,00 استدراك 1815690 انفاوي اسامة 123 21144

غ غ غ غ غ غ 2022810 نفقرن حمزة 124 21071
7,50 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 3,00 استدراك غ استدراك 1922868 اوعبو دمحم 125 19070

غ غ غ غ غ غ غ غ 1822979 اوعدو توفيق 126 18025
غ غ غ غ غ غ غ غ 2025095 و الدين ر  127 21137

6,00 استدراك مستوفى 12,00 6,00 استدراك 2131152 اوشهد امال 128 22056
8,00 استدراك 4,00 استدراك 2,00 استدراك 1,00 استدراك 1,50 استدراك 2023227 اوشنوا حسن 129 21063

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1816758 اوحمان حسناء 130 19107
4,00 استدراك 5,00 استدراك 6,00 استدراك 7,00 استدراك 1716113 اجعا سعاد 131 21112

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 0,00 استدراك 2130899 أولر أمينة 132 22109
9,00 استدراك 8,00 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,50 2130904 اولر حفصة 133 22110

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2022207 ان حمزة 134 21045
7,00 استدراك 6,50 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 16,50 6,00 استدراك 2131258 أور سل 135 22141

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2020325 م د الرح ن ع اتنغ 136 21140
7,00 استدراك 6,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 12,00 6,50 استدراك 2022156 مة رحو نع 137 21065

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134469 الرو خالد 138 22162
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2023752 اع هجر ر 139 21128
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6,00 استدراك 6,00 استدراك 1,50 استدراك 1821224 رحا هدى 140 19111
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134505 سعد أسامة 141 22194

غ استدراك غ استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 0,00 استدراك مستوفى 16,50 2134502 دة صابري سع 142 22187
غ غ غ غ غ غ 2021777 صالح الدين عواطف 143 21103

مستوفى 12,00 0,00 استدراك 7,00 استدراك 2022419 تاحسنا أيوب 144 21046
غ غ غ غ غ غ غ غ 1922921 اقة التو ا 145 19101

مستوفى 12,00 مستوفى 18,00 3,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,50 2131465 زاهد إحسان 146 22102
غ غ غ غ غ غ 8E+07 جة زهراوي خد 147 21220

مستوفى 11,00 9,00 استدراك 7,00 استدراك 8,00 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك 2126430 دين دمحم ن العا ز 148 22211
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1916795 تو مالك ال 149 21157

مستوفى 10,00 2,00 استدراك 1822947 وز نزهة ال 150 18029
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