
 
 

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 مغى مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 776

   19005رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922899رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 مفتاح أيوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 777

   19007رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922880رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ينة الجداري سك :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 778

   19014رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922862رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 صبيرة كشود :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 779

   19017رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922876رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 غط خديجةز :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 780

   19020رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922885رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 781

   19021رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922863رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 السالمي ضحى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 782

   19022رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922869رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30  من الساعة  2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 وعزيز مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 783

   19023رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922884رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30اعة  من الس  2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الطفاي اسية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 784

   19026رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922870رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30الساعة   من  2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00ة  الى الساع   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ايت بن الصغير سوسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 785

   19027رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922903رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 786

   19029رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922874رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 تويين محمود  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 787

   19032رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922866رقم  

 1خزانة ال : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 788

   19035رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922907رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00اعة  الى الس   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 زهيري اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 789

   19042رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922909رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------  ------- --  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الدريوش سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 790

   19043رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922857رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

communication 
professionnelle  

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

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 791

   19057رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922871رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30ن الساعة  م  2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00عة  الى السا   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 القايدي حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 792

   19059رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922915رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022 يناير  14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00ى الساعة  ال   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 793

   19060رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922886رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 طلحة عبد الكبير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 794

   19064رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922895رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14لجمعة ا

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30اعة  من الس  2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 َكورة زينب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 795

   19067رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922864رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30الساعة  من   2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 796

   19069رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922918رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 797

   19071رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922854رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 798

   19072رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922894رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30لساعة  من ا  2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 799

   19076رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922893رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30ن الساعة  م  2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00عة  الى السا   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بوخريص خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 800

   19077رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922873رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الساعة   الى   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الزبراطي ريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 801

   19078رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1801505رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ناير  ي  13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 عنكوري نعيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 802

   19081رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922926رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13 الخميس  السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الخيراني سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 803

   19082رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922901رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30ساعة  من ال  2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 نويشطي ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 804

   19083رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1815702رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   ائيات السيمي

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 لكريش سامية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 805

   19085رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1815398رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 نجيمي هند  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 806

   19086رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922881رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 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  

 

                                                                 
 

 بوري بشرى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 807

   19087رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922927رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ابيهي الهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 808

   19088رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922929رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30عة  من السا  2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الحسني كطيط اللة مليكة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 809

   19089رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922859رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00اعة  الى الس   14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15ت السب

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 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  

 

                                                                 
 

 هموني فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 810

   19090رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922930رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الساعة   الى   14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 لوبيري بشرى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 811

   19091رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1900989رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بوقدير خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 812

   21909رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922917رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بنصبيح سمية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 813

   19094رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922928رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00عة  الى السا   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الدوميري  اللة خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 814

   19096رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922920رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 قبالوي سفيان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 815

   19097رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1810201رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30ة  من الساع  2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 عاقل عبد الرحيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 816

   19098رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922932رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00اعة  الى الس   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 التومي اشراقة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 817

   19101رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922921رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

-------- -   ---------   ---------  

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 عربوي بشرى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 818

   19108رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1813609رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   ة نصوص ادبي

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الخراصي صالح  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 819

   19113رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1917176رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 باعامل عبد الحفيظ :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 820

   19119رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1802428رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

------ ---   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 821

   19120رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1317294رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 القوش لطيفة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 822

   19122رقم التسجيل : 

 APOGEE :  4005472رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   دبية نصوص ا

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 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  

 

                                                                 
 

 ايت مسعود مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 823

   19123رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922949رقم  

 1الخزانة  : القاعة

مس الفصل الخا  

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

  18- 00الى الساعة     16-30ن الساعة  م  2022يناير   14الجمعة 

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 اشنور سعاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 824

   19125رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1714958رقم  

 1الخزانة  : القاعة

لخامس الفصل ا  

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 احميدوش رشيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 825

   19127رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1612206رقم  

 1الخزانة  : القاعة

فصل الخامس ال  

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ير ينا   14الجمعة 

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 نويعر عبير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 826

   19128رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1712418رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 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  

 

                                                                 
 

 العلوي سكينة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 827

   19129رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1210833رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------  ---- -----   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 كرباز زكرياء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 828

   19130رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1715537رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00  الى الساعة   14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 لبراهمي نورة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 829

   19131رقم التسجيل : 

 APOGEE :  7016594رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00لساعة  الى ا   14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15سبت ال

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ازرضي اميمة الخير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 830

   19132رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1211221رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 831

   19133رقم التسجيل : 

 APOGEE :  97032756رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30  من الساعة  2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 832

   19134رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923349رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 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 امسال كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 833

   19140رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3009862رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   ادبية  نصوص 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

  18- 00الى الساعة     16-30عة  من السا  2022يناير   14الجمعة 

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 كمال مليكة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 834

   19144رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1716085رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 هند  بومغرة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 835

   19145رقم التسجيل : 

 APOGEE :  6031490رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ي حسنجخت :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 836

   19151رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925811رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ف مودجو :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 837

   19152رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925812رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 سو مامون بو :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 838

   19153رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925813رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 جي عثمان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 839

   19154رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925814رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 انجاي مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 840

   19155رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925815رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30اعة  من الس  2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 جوب تيرنو  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 841

   19156رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925816رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

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

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 842

   19157رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925817رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30ن الساعة  م  2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 منجد سميا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 843

   19160رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925810رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 مكيكز ابتسام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 844

   18007رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822964رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 ---------   ---------   ---------  

 
 

 

 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  

 

                                                                 
 

 حنضور ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 845

   18012رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822950رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 ---------   ---------   ---------  

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 846

   18017رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822969رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13س الخمي  السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 السكراتي سلوى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 847

   18018رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822972رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30لساعة  من ا  2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 باريم اكرام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 848

   18021رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822951رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 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  

 

                                                                 
 

 تنحكمة صالح  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 849

   18024رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822954رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------  ---- -----  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 اوعدو توفيق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 850

   18025رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822979رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الساعة   الى   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00لى الساعة  ا   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الكربوز نزهة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 851

   18029رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822947رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00عة  الى السا   14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 المين فاتحة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 852

   33180رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822996رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 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  

 

                                                                 
 

 ابو فلجة غيتة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 853

   18034رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822970رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13س الخمي  السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 لخضر مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 854

   18045رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822961رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14معة الج

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 855

   18046رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1703306رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 المكرود هناء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 856

   18050رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823006رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30لساعة  من ا  2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 المرابط ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 857

   18052رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823007رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15ت السب

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 858

   18055رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822988رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الخاوة لحسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 859

   18078رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1559483رقم  

 1خزانة ال : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 860

   18083رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1113847رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00  الى الساعة   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 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  

 

                                                                 
 

 برغوت زكرياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 861

   18095رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1102614رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00لساعة  الى ا   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 ---------   ---------   ---------  

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 862

   18101رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822991رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 مستلطف نور الهدى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 863

   18112رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823027رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الكناني امال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 864

   18117رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1103624رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 865

   18120رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823029رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   ائيات السيمي

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 داهي عبد الرفيع  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 866

   18128رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822989رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 ---------   ---------   ---------  

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الكويس خالد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 867

   14018رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823032رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الفضيلي نادية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 868

   18148رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1202013رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 العرفي رشيد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 869

   18153رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1616855رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   دبية نصوص ا

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بنصباحية اسماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 870

   18155رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1720587رقم  

 2الخزانة  : القاعة

س الفصل الخام  

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 حفيظ اسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 871

   18157رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823037رقم  

 2الخزانة  : القاعة

خامس الفصل ال  

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 872

   18182رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3007965رقم  

 2الخزانة  : القاعة

ل الخامس الفص  

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------  -------- -   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 مرواح عبد الكريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 873

   18190رقم التسجيل : 

 APOGEE :  5068421رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 874

   18192رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823055رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 875

   18203رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823060رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30الساعة  من   2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

 ---------   ---------   ---------  

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 ---------   ---------   ---------  

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بوليحة عادل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 876

   18214رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823070رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

 ---------   ---------   ---------  

---- -----   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بلعرج عمر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 877

   17011رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721076رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   السيميائيات 

la lecture de 
l'image  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة 

communication 
professionnelle  

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

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15لسبت ا

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بناني يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 878

   17080رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1825847رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   نصوص ادبية 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

communication 
professionnelle  

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

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 

 

 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  

 

                                                                 
 

 َكرشان حمزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 879

   17097رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1825877رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الخامس 

 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   13 الخميس  السيميائيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

research 
methodology  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

business 
communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية


