
2020/2019                                                             السنة الجامعية  جامعة عبد المالك السعدي

كلية أصول الدين

مسلك أصول الدين والدراسات القرآنية والحديثية

التصوف واالخالق:                         المادة عبد هللا الشارف :االستاذ

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

مريم عزوزي 13552 1
خديجة زيبوط 14353 2

14625 إبتسام بياض 3

16628 حمزة  عقار 4

16688 نهال الهاللي  5

التصوف واالخالق:                         المادة مصطفى السعيدي  :االستاذ

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

سهيل أغزال 16792 1

17226 هدى املودن  2

القراءات القرآنية:                         المادة ابراهيم امونن :االستاذ

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

12079 مونة بيدان 1

15854 فاطمة الزهرة بنعبيش 2

حميدون سعيد المغرب 16478 3

16789 حامد استيتو 4

سهيل أغزال 16792 5

تاري    خ األديان:                          المادة بالل أشمل :االستاذ

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

16917 دمحم الشيخي 1

سكينة البوشيبي 16981 2

تطوان

ي والرابع 
ى
ي الفصل الثان

ى
ى ف            الئحة الطلبة المسجلي 



تاري    خ األديان:                          المادة كريمة نور العيساوي :االستاذ

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

12036 لمياء الخنوس 1

15145 أحمد يحو  2

القانون الدستوري:                          المادة ي زين العابدين
الحسيبى :االستاذ

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

11041 نصرية العشوري 1

12036 ملياء اخلنوس 2

ثورية إحسان  13663 3

13939                    يوسف الرقيوق                    4

14213 عواطف السعيدي  5

امال اورايغل 14276 6

14559 حسنة املرابط 7

14563 مصطفي بنعلي 8

خدجية سلكاوي 14699 9

مسري أهجطان  14995 10

15011 جواد عروب 11

احلميمدي حمسن  15121 12

امساعيل اهريكاس 15269 13

يوسف عليلو 15406 14

15480 مراد الربون 15

كوثر ديداي 15492 16



15507 سعيد اجلشني 17

هاجر الفزازي 15534 18

محزة السوسي 15589 19

إنصاف اقريقز 15608 20

15648 اميمة املرابط 21

دمحم ازوين 15658 22

15677 دمحم اغدو  23

15725 زكرايء ابديش 24

15854 فاطمة الزهرة بنعبيش 25

16055 أمساء املعطاوي 26

هاجر الفقيهي 16409 27

16622 آسية كسكسو  28

ربيع أهريلو  16626 29

16633 جمدة اخلضر 30

حليمة البواحلي 16634 31

إحسان شخطري 16708 32

16736 رضوان األحرش      33

16749 إلياس يرو 34

هاجر الربدعي  16755 35

16756 عرفة بن زاكي 36

عبدالرحيم أبورفعة 16759 37

دمحم بنموسى 16768 38

سفيان التاغي 16780 39

يوسف عسو 16783 40

وئام الرواص 16785 41

16789 حامد استيتو 42



16792 سهيل أغزال 43

سهيل أغزال 16792 44

16793 حمسن الزيدي  45

16796 أنس التازي 46

16802 انصاف حدو اليخلويف 47

امسهان بوقيوع 16807 48

دمحم النشناش 16810 49

كرمي احملساين  16811 50

16815 برنوصي شيماء 51

16818 كوثر حيىي 52

16836 دمحم مفتاح  53

امساعيل احلداد 16846 54

16847 دمحم بنعجيبة 55

عبد هللا الديالل 16848 56

ليلى اكدي  16860 57

16863 دمحم اعبد النور  58

عبداهلادي الدغمومي 16866 59

جالل محودان 16870 60

16890 خالد ميمون 61

16893 خالد أبوحرايث 62

16904 حفصة اوالد كركالو 63

16907 علي الغزار  64

دمحم احلمار  16920 65

16922 عبد الناصر خرشيش 66

.شام أيت احلاج 16926 67

16928 خالد الفتوح 69



عبد احلميد احلجام 16936 70

16947 دمحم جعفر 71

16959 مرزوق أوالس 72

مرمي الغشام 16960 73

دينة فارس 16962 74

دمحماملتوكل 16964 75

16969 فاطمة أفزار  76

سكينة البوشييب 16981 77

دمحم بكور 17014 78

17028 حفصة امحيمد 79

17039 دعاء األصرحيي 80

فدوى لوطا 17046 81

17079 مرمي اخلطايب 82

ملياء أيثونة 17083 83

17115 ايمسني حنبلي 84

17254 عمر خزان 85

17261 حفصة املاي  86

مرمي بوعرفة 17347 87

17461 فريدة اإلدريسي  88

17534 نبيل أجعوب 89

سلوى عبد الهادي  17548 90

فأطمة الدرقاوي 17558 91

فقه  المعامالت:                          المادة يوسف الزيدي :االستاذ

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

16073 عمر العمراني  1



حديفة التسودالي 16883 2

17226 هدى المودن  3

17579 الفاضل جدرون  4

فقه   العبادات:                           المادة وري ى نسيبة الغلت  :االستاذ

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

16073 عمر العمراني  1

17579 الفاضل جدرون  2

مناهج المفرسين:                          المادة ي أحمد الفقت  :االستاذ

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

11041 نصرية العشوري 1

13939                 يوسف الرقيوق                    2

14559 حسنة املرابط 3

الطيب الوالنيت  14957 4

مصطفى الغزواين 15247 5

عيد هللا املعاوي 15584 6

ايسني حيىي  15733 7

16815 برنوصي شيماء 8

أمينة القاليل 16820 9

سعيد بوصحيب 16931 10

17226 هدى املودن  11

حفصة السحرتي  17372 12

الطليب فاطمة 17567 13

إنصاف صمدون  17602 14

17796 فاطمة بودا 15

17906 دمحم أمسناو  16

دمحم املخيمار 17907 17



يوسف البقايل 17916 18

17934 فؤاد املودن  19

عادل احلاضي 18028 20

بدرالدين اخلراز 18179 21

ة الخلفاء:                          المادة عية وست  السياسة الرسر

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

14559 حسنة المرابط 1

حميدون سعيد المغرب 16478 2

أيوب بلعزيز 16697 3

17319 عمر زمو  4

17582 كريمة الكمايري 5

17614 دمحم حراك 6

الجطي هزار  18273 7

العقيدة من القرآن والسنة :                         المادة الحسان شهيد :االستاذ

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

فاطمة السوييف 17811 1

العقيدة من القرآن والسنة :                          المادة خالد زهري :االستاذ

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

حفصة السحتري  17372 1

الفرق والمذاهب الكالمية:                         المادة

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

14559 حسنة المرابط 1

15843 أيوب خديري 2

16073 عمر العمراني  3

16977 هند القصيري 4

عبد العلي الحاجي  17908 5

17913 فاطمة الغناي  6

عبد العزيز القاسح:االستاذ

الزبت  درغازي:االستاذ



المواريث:                          المادة ي
ى
عبد هللا السفيان :االستاذ

االسم رقم التسجيل ي تيب  رقم التر

عادل درجاج 15265 1

أمال الصمدي  17795 2

17961 شيماء أحذور 3


