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 بورزيق سعيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1

   22001رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131156رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 زهير نجاة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 2

   22006رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130940رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

ت  مدخل الى الدراسا
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00لى الساعة  ا   14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بادي عزيزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 3

   22011رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023413رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ناير  ي  20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 القصير ياسر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 4

   22013رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131007رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الناجم حفصة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 5

   22016رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130936رقم  

 رج المد : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022اير ين 19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 تيوكي نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 6

   22020رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131129رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ير  ينا 20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بوشاقور زهيرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 7

   22022رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131131رقم  

 المدرج  : القاعة

ل  األولالفص  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022 يناير  21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 عباض مارية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 8

   22022رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131132رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الساعة   الى   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بوعبولة سارة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 9

   22024رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131199رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 يت الطالب يونس ا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 10

   22025رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130951رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 مسعاود ليلى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 11

   22026رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131202رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00ى الساعة  ال   14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00ى الساعة  ال   16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الفرتي ابتسام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 12

   22029رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131167رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ة االجنبية التكميلية اللغ

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بادي خديجة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 13

   22033رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020196رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18ء الثالثا  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بنطاني حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 14

   22034رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130973رقم  

 المدرج  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30ن الساعة  م  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 مربوع يونس  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 15

   22036رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131192رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00عة  الى السا   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 المراس فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 16

   22039رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130968رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19عاء االرب

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الحزيك أسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 17

   22044رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131107رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30الساعة   من  2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الزرهوني فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 18

   22047رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131044رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00لى الساعة  ا   14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00لى الساعة  ا   16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 وسعدن ياسمينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 19

   22050رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822452رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   غة االجنبية التكميلية الل

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 اوشهد امال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 20

   22056رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131152رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18اء الثالث  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ربيع محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 21

   22059رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131213رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ر يناي 19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   للغة االجنبية التكميلية ا

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ملكان شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 22

   22061رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131130رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ر  يناي 20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 أزناك يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 23

   22062رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1600669رقم  

 المدرج  : القاعة

األولالفصل    

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بواالعراب ابتسام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 24

   22065رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131432رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 االدريسي مبتسم فردوس  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 25

   22068رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131380رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  غوية الل

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00ساعة  الى ال   14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بخاش حسنية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 26

   22074رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131012رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022  يناير 20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 كميل خديجة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 27

   22075رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131262رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 مسكوب رشيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 28

   22076رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131084رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   غة االجنبية التكميلية الل

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بن الشيخ بشرى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 29

   22079رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131134رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ر  يناي 20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ايت المحجوب هجر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 30

   22080رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1907748رقم  

 المدرج  : القاعة

فصل  األولال  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 خرموش هشام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 31

   22081رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131287رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ر  يناي 20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 حكور لمياء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 32

   22082رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131151رقم  

 المدرج  : القاعة

األولالفصل    

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 اشتيا وئام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 33

   22083رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1801122رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00لساعة  الى ا   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 السكناجي فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 34

   22085رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131242رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00  الى الساعة   14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنكيك هاجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 35

   22087رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2018615رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوستى عبد العالي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 36

   22088رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131009رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اوسدي مروان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 37

   22090رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131112رقم  

 ج المدر : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ير ينا  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الشاقي عصام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 38

   22092رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1719679رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ير  ينا 20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الطبايلي صابر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 39

   22093رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131062رقم  

 المدرج  : القاعة

صل  األولالف  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ر يناي  21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 النعماني اسامة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 40

   22095رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2005781رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 كتاف ابتسام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 41

   22097رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131122رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30الساعة  من   2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 زاهد إحسان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 42

   22102رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131465رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00  الى الساعة   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 أيت الحاج زهرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 43

   22103رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131206رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ناير  ي  18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ناير ي  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 را اروىالمنج :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 44

   22105رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131203رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت السكراتي عمران :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 45

   22106رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022167رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00لساعة  الى ا   14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00لساعة  الى ا   16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ادبن يحي ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 46

   22107رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131165رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية التكميلية اللغة 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 أولرمي أمينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 47

   22109رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130899رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18ء الثالثا  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اولرمي حفصة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 48

   22110رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130904رقم  

 المدرج  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30ن الساعة  م  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الصافي شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 49

   22113رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131018رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00ساعة  الى ال   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوعزاوي امينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 50

   22114رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131002رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30الساعة  من   2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحيدودى نهيلة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 51

   22115رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131094رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00ساعة  الى ال   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الخير حفصة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 52

   22118رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131297رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ناير  ي  18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ناير ي  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 نهيلة كران  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 53

   22119رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1902536رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البغدادي شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 54

   22120رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1719748رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بوسدرة عبد الكبير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 55

   22121رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131288رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30الساعة   من  2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية التكميلية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 البعمراني فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 56

   22123رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131236رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18ء الثالثا  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 القوش زكرياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 57

   22124رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2017456رقم  

 المدرج  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ايت تدغي أسامة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 58

   22125رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131374رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الساعة   الى   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 اسماء ايت ابراهيم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 59

   22126رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131317رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثاء الث

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ازريبات اسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 60

   22127رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131274رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00ى الساعة  ال   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ابرشاح كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 61

   22128رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130994رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18 الثالثاء

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19 االربعاء

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اجليد سعيد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 62

   22131رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131322رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30عة  من السا  2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 طالبي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 63

   22135رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131278رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00  الى الساعة   14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00  الى الساعة   16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 شينون عبد الرحمان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 64

   22140رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131514رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30ن الساعة  م  2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية التكميلية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 اوريكي سلمى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 65

   22141رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131258رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30ن الساعة  م  2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الصبار عبدالصمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 66

   22142رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131043رقم  

 المدرج  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 أزلماض فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 67

   22143رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131504رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00  الى الساعة   14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الحمريطي جواد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 68

   22144رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131500رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18لثالثاء ا

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 حميدوش رحال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 69

   22145رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131173رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الراحل سالم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 70

   22146رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131323رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت دحان محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 71

   21472رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131324رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 نتنخار محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 72

   22148رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131177رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   الى اللسانيات  مدخل

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوليل أمينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 73

   22149رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134465رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بودروز أيوب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 74

   22150رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2005422رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30لساعة  من ا  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الناصري يونس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 75

   22151رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134466رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

ت  مدخل الى الدراسا
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00لى الساعة  ا   14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 قشقاش عبد العزيز  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 76

   22152رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1918166رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20يس الخم  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 خنسيس خالد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 77

   22153رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1306392رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الملولي فردوس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 78

   22154رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2107511رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19بعاء االر

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00لساعة  الى ا   16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بكار امجيد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 79

   22155رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1113804رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   للسانيات مدخل الى ا

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 آيت الرايس محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 80

   22156رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1305197رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30  من الساعة  2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   لتكميلية اللغة االجنبية ا

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 آيت احمد سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 81

   22157رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134467رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ر  يناي 18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30عة  من السا  2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الضياعي سناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 82

   22158رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1908112رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

لى الدراسات  مدخل ا
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30  من الساعة  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عزيزي لطيفة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 83

   22159رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1617831رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المصطفى متخد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 84

   22160رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024320رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 لحسيني بهية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 85

   21612رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134468رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الروحي خالد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 86

   22162رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134469رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   الى اللسانيات  مدخل

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ايت العدراوي زهير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 87

   22163رقم التسجيل : 

 APOGEE :  0رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لكحل نادية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 88

   22164رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1917073رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 نهوان لالليلي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 89

   22165رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134470رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

ت  مدخل الى الدراسا
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 كروم بهية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 90

   22166رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1208754رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00لساعة  الى ا   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مغريط بوشرة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 91

   22167رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134471رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 اش حنان عكر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 92

   22168رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134472رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنعناية هاجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 93

   22169رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1911636رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 عزيزي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 94

   22170رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1458549رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30  من الساعة  2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   لتكميلية اللغة االجنبية ا

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 المنصوري ليلى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 95

   22171رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2005551رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ر  يناي 18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30عة  من السا  2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الحامدي سامية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 96

   22172رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020104رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

الى الدراسات  مدخل 
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30ة  من الساع  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الحلو الهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 97

   22173رقم التسجيل : 

 APOGEE :  4013915رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنزين رابحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 98

   22174رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134473رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الجريد سمية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 99

   22175رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134474رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مسعيد فاطمة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 100

   22176رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134475رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   خل الى اللسانيات مد 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لوريش محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 101

   22177رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134938رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ية اللغة االجنبية التكميل

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عسيبي المياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 102

   22178رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134476رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوراس خولة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 103

   22179رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134477رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

اسات  مدخل الى الدر
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الكنان وفاء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 104

   22180رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134478رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20س الخمي  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بدا سميرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 105

   22181رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134479رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30اعة  من الس  2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30اعة  من الس  2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 متوكل  لال مالكة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 106

   82221رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1575237رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00ى الساعة  ال   16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 النعيري بشرى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 107

   22183رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134500رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   الى اللسانيات  مدخل

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ضراف خولة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 108

   22184رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1610528رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مزيان  خولة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 109

   22185رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1904092رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18لثالثاء ا  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022اير  ين 20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حيسو أميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 110

   22186رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1711923رقم  

 المدرج  : القاعة

ل  األولالفص  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022 يناير  21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 صابري سعيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 111

   22187رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134502رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المودني رقية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 112

   22188رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1215113رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19بعاء االر

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الباهي يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 113

   22189رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1447026رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30ن الساعة  م  2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الخادر وجدان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 114

   22190رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134503رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00لى الساعة  ا   14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00لى الساعة  ا   16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حسون فؤاد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 115

   22191رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134504رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية التكميلية اللغة 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اشرقا أمال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 116

   22192رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134939رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18 الثالثاء  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الباز أسامة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 117

   22193رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2002434رقم  

 المدرج  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30ن الساعة  م  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 سعد أسامة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 118

   22194رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134505رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00عة  الى السا   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 آيت اجو سفيان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 119

   22195رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134506رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18اء الثالث

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19اء االربع

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شبتي سمية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 120

   22196رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2027499رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بومكات خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 121

   22197رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134940رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00لساعة  الى ا   14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00لساعة  الى ا   16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حسونة سارة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 122

   22198رقم التسجيل : 

 APOGEE :  7029186رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30الساعة   من  2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية التكميلية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 فوناس هند :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 123

   22199رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134507رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30الساعة  من   2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مليح نادية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 124

   22200رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925415رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

ل الى الدراسات  مدخ
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30اعة  من الس  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوتزوط لطفي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 125

   22201رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2014873رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حضراوي فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 126

   22202رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134508رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18ء الثالثا

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19ء االربعا

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 اوبنعلي عبد اللطيف :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 127

   22203رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1611130رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنعبو سالم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 128

   22204رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134509رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 كط زينب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 129

   22205رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1906318رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19بعاء االر

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00لساعة  الى ا   16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بودروز بشرى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 130

   22206رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134510رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللسانيات  مدخل الى

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20لخميس ا  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 جوب دب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 131

   22207رقم التسجيل : 

 APOGEE :  0رقم  

 المدرج  : القاعة

صل  األولالف  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ر يناي  21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 جبابدي سومية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 132

   22208رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1717629رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 عال نعمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 133

   22209رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134935رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19عاء االرب

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 جوب مصطفى امباكي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 134

   22210رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134937رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 كسكوس انس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 135

   21008رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022922رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00اعة  الى الس   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 اسرير خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 136

   21010رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022998رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30عة  من السا  2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 امزيل إسماعيل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 137

   21016رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023911رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   دخل الى اللسانيات م

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 مورو حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 138

   21019رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1910289رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 خفيف نورة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 139

   21020رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022255رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00ساعة  الى ال   14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بنعمي كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 140

   21022رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023592رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 امغارن فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 141

   21026رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020285رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  وية اللغ

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00اعة  الى الس   14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ايت عبد الكبير محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 142

   21027رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022903رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 مرباح حسني  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 143

   21035رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024278رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الغدوي حمزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 144

   21036رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1915525رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30عة  من السا  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الدغوغي طاهر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 145

   21037رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024279رقم  

 المدرج  : القاعة

األول الفصل   

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00  الى الساعة   16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 اضرموش سمير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 146

   21039رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023979رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الكادة فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 147

   10402رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022377رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 مجاهد هاجر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 148

   21044رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022986رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 انصر حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 149

   21045رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022207رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 تاحسنا أيوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 150

   21046رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022419رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 دكير سارة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 151

   21047رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020333رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 نمغارن فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 152

   21053رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023606رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00ى الساعة  ال   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الزهري ايناس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 153

   21059رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022401رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19بعاء االر

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بلقرطمي ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 154

   21060رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020172رقم  

 1القاعة  : القاعة

األول الفصل   

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت زايد مهدي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 155

   21062رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1906460رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18لثالثاء ا

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اوشنو ا حسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 156

   21063رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023227رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 العبودي غادة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 157

   21064رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022381رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00اعة  الى الس   14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 سركاب فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 158

   21066رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1919974رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حماد يونس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 159

   21070رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2019939رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 نفقرن حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 160

   21071رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022810رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ر  يناي 18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنبراهيم فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 161

   21073رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023128رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لكتف يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 162

   21075رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022712رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00عة  الى السا   14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لمزوضي سلمى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 163

   21076رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024000رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30الساعة  من   2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لخمور شيماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 164

   21077رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020043رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00ساعة  الى ال   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 سَكراتي عبد الهادي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 165

   21078رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022829رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت مبارك انس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 166

   21080رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024709رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30الساعة   من  2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اخيش بهيجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 167

   21081رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024330رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00ى الساعة  ال   14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00ى الساعة  ال   16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لوبيري مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 168

   21082رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022796رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحرش شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 169

   21087رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1910516رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

      

      

      

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اخراز سعد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 170

   21088رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023725رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شمشاطي ياسمين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 171

   21091رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1914219رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ايت ايطو فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 172

   21093رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1909733رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المومني رزينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 173

   21095رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029157رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19ء االربعا

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الغفاري حمزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 174

   21099رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022690رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لفطاطمي سعيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 175

   21102رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024089رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ات مدخل الى اللساني

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 صالح الدين عواطف :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 176

   21103رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022777رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغا ت الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اد الحاج إبراهيم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 177

   21104رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025039رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ي موالي عبد السالم البوعيش :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 178

   21105رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023918رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ايت عزان سميرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 179

   21106رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1906970رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ر  يناي 18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00ى الساعة  ال   14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الوريدي لبنى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 180

   21109رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1801367رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بابيلي رفيق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 181

   21110رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020165رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ا سعاد اجم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 182

   21112رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1716113رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 دالحوزوض محما :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 183

   21123رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1821063رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 جوال لمياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 184

   21125رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025078رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20خميس ال  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 العمراني كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 185

   21126رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025059رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30لساعة  من ا  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

      

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 رباع هجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 186

   21128رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023752رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بوبدارة غيتة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 187

   21130رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1715995رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الزحنوني شيماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 188

   21131رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1801260رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

      

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 المرافق انس  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 189

   21134رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1707465رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ايت القاضي ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 190

   13621رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1805632رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20ميس الخ  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ولي الدين رضى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 191

   21137رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025095رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 مناصف سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 192

   21139رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1720168رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30  من الساعة  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 اخشان رشيد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 193

   21141رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1704807رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ر يناي 19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   للغة االجنبية التكميلية ا

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بورحيم هشام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 194

   21143رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1702138رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ناير  ي  20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 انفاوي أسامة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 195

   21144رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1815690رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

      

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 شوافني رضى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 196

   21146رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2005668رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00ة  الى الساع   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية التكميلية اللغة 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ايت بن علي صالح الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 197

   21147رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2008705رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   انيات مدخل الى اللس

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20 الخميس  

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 اكنتايو محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 198

   21148رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022193رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30الساعة   من  2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 منتصر لبنى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 199

   21151رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022456رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00لى الساعة  ا   14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ايت افراضن وليد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 200

   21152رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025106رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الهر أسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 201

   21153رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025143رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30  من الساعة  2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ابوري جهاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 202

   21154رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1813245رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 اكنطور فدوى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 203

   21155رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024494رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30ن الساعة  م  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الحريرة صالح  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 204

   21158رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1914883رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00عة  الى السا   14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الهيراك فوزية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 205

   21160رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1915528رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المشاوري اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 206

   21163رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025151رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المحراب احمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 207

   21166رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1706905رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30عة  من السا  2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30عة  من السا  2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ابو النجا سعد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 208

   21168رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1710470رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الراجي ابراهيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 209

   21169رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1902615رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ميلية اللغة االجنبية التك

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الركيتي ابتسام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 210

   21170رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1902364رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ير  ينا 18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30اعة  من الس  2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 خلوق دنيا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 211

   21171رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024450رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   خل الى اللسانيات مد 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 خيلي شيماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 212

   21173رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022000رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ير  ينا 18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ير ينا  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 سامة برني ا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 213

   21174رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1806463رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اطحان اسامة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 214

   21175رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023596رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   يلية اللغة االجنبية التكم 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ايت احدوش ادريس  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 215

   21177رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1805777رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ير  ينا 18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30اعة  من الس  2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 راكع هند :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 216

   21179رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022414رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

لى الدراسات  مدخل ا
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30  من الساعة  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الزاهير نور الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 217

   21181رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1703265رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوسياف انس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 218

   21184رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025301رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

دراسات  مدخل الى ال
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الدرعي سفيان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 219

   21186رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1462336رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية التكميلية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بيبال الحسين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 220

   21188رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023318رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18ء الثالثا  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 دحوم كنزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 221

   21190رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025337رقم  

 2القاعة  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بوي سعيد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 222

   21194رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1602442رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 لمهادة خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 223

   21200رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025834رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحسانتوفيق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 224

   21203رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1825213رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 فهمي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 225

   21204رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025848رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ايت عبد الرحمان فؤاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 226

   21205رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1617773رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18 الثالثاء  مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت يوسف رضوان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 227

   21209رقم التسجيل : 

 APOGEE :  4012717رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

      

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بوريسة اسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 228

   21210رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1602668رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022  يناير 18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022 يناير 19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 سفيانالصالحي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 229

   21212رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025867رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الكحيلي المهدي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 230

   21214رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025874رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00ساعة  الى ال   14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مفسيوي يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 231

   21621رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1422105رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

      

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 زهراوي خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 232

   21220رقم التسجيل : 

 APOGEE :  80003436رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

      

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 باعزيز اكرام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 233

   21223رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1602025رقم  

 2القاعة  : القاعة

األولالفصل    

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البهلي سارة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 234

   21224رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1210565رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ية التكميلية اللغة االجنب 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الكادي خليل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 235

   21227رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025881رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 فاسكا محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 236

   21229رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1566729رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت كروم كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 237

   21230رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029159رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

الى الدراسات  مدخل 
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30ة  من الساع  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 احطاب محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 238

   21232رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029156رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بابالبر ر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 239

   21233رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029155رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بايو مروة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 240

   21236رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1806496رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

Compréhension   18- 00الساعة   الى   16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوقطاية اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 241

   21237رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1701386رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   خل الى اللسانيات مد 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21عة الجم  اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 العيدوني هشام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 242

   21242رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2030757رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بشاري يسين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 243

   21243رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029172رقم  

 2القاعة  : القاعة

األول  الفصل  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

مدخل الى الدراسات  
  اللغوية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الوروي خالد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 244

   19033رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922865رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 خيزو حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 245

   19047رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922914رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 أبو صالح محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 246

   19052رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922913رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بنسلطانة امال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 247

   19061رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1817632رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 اوعبو محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 248

   19070رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922868رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ايت خويا عبد هللا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 249

   19106رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1907046رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الناصري يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 250

   11912رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1606479رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Compréhension   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية التكميلية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 باحد ابتسام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 251

   19136رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1552123رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30الساعة  من   2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

Grammar   16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 اغمور يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 252

   19147رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823404رقم  

 2القاعة  : القاعة

فصل  األولال  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى اللسانيات 

Introduction à la 
linguistique 

générale  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Introduction à la 
communication  

  18- 00ساعة  الى ال   16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية


