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 شفي    موسى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1

   19001رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922991رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 بوسلهام شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 2

   19002رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923162رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 ابوالنور حنان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 3

   19003رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923113رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 الشافعي كريمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 4

   19004رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922995رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   الغة الحجاج ب

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 الكماض محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 5

   19006رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923141رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 هرباش سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 6

   19007رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923167رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 فال سالم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 7

   19008رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923073رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بويدشيش إسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 8

   19009رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922973رقم  

 المدرج  : 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   13لخميس ا  2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 اعضية نزهة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 9

   19010رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922964رقم  

 المدرج  : 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- 00الساعة  الى    16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 العبريدي سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 10

   19012رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922962رقم  

 المدرج  : 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   جاج بالغة الح

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 المترجي شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 11

   19013رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923168رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 اقرو زينب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 12

   19014رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922952رقم  

 المدرج  : القاعة

الخامس الفصل   

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 أيت الحاج لمياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 13

   19015رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923055رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 الويز حجيبة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 14

   19016رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923048رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ين فدوىحم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 15

   19017رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923142رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14معة الج  الصوتيات 

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 كاش زينب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 16

   19018رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923007رقم  

 المدرج  : 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   14الجمعة   الصوتيات 

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بويدة أمينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 17

   19020رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923152رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 منافع زهير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 18

   19021رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923135رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ير ينا   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 باسين امامة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 19

   19022رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923128رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 عمري خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 20

   19023رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923170رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

  18- 00ى الساعة  ال   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الحمداوي لحسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 21

   19024رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922954رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الشماع محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 22

   19025رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922965رقم  

 المدرج  : القاعة

امس الفصل الخ  

 استدعاء للمشاركة في 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بلكراوي هاجر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 23

   19026رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922998رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 زة ايت العربي حم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 24

   19027رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923053رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 فنان فاطمة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 25

   19028رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923069رقم  

 المدرج  : 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    2022  يناير 13الخميس   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت العربي عبد الرحيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 26

   19030رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923054رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ير ينا   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوغازي الزهرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 27

   19031رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923061رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوسكور صفاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 28

   19033رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922984رقم  

 درج الم : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 افكاالن حفيظ :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 29

   19034رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923120رقم  

 المدرج  : 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   اج بالغة الحج

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 30

   19035رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923171رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 قاسمي سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 31

   19036رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923099رقم  

 المدرج  : 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   ة الحجاج بالغ

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 اد سعيد نوال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 32

   19037رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922956رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 بن محمود محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 33

   19038رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922979رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 بريك نبيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 34

   19039رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923080رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

  16- 00الى الساعة     14-30ساعة  من ال  2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 الشيهب فرح  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 35

   19040رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923038رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 ايت القريش ايوب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 36

   19042رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923040رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 المعطي عبد الكريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 37

   19043رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923018رقم  

 المدرج  : القاعة

امس الفصل الخ  

 استدعاء للمشاركة في 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت المحجوب عبد الرزاق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 38

   19044رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923172رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 السندوبي خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 39

   19047رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923050رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 الهبا إلهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 40

   19048رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923056رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 جوضار المهدي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 41

   19049رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923181رقم  

 المدرج  : 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   13ميس الخ  2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 بوغالي اسامة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 42

   19050رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923110رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 43

   19051رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922999رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 44

   19052رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922969رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لطرش شراف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 45

   19053رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923046رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 46

   19056رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923160رقم  

 المدرج  : القاعة

الخامس  الفصل  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 47

   19057رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923067رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 48

   19060رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923179رقم  

 مدرج 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 49

   19061رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923033رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 50

   19063رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923019رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 51

   19064رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923083رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بحيح نهيلة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 52

   19065رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923107رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 53

   19067رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922974رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 54

   19068رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923122رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الفحلي مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 55

   19069رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923134رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حاحب حفصة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 56

   19071رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923156رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

  18- 00ة  الى الساع   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 القرشي محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 57

   19072رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923140رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ازناك الحسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 58

   19073رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923011رقم  

 المدرج  : 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   2حو الن

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 59

   19077رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923012رقم  

 المدرج  : 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     16-30عة  من السا  2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 منيس هجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 60

   19078رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923000رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الناجي ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 61

   19079رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923096رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 أرمادي صفاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 62

   19080رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923028رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 المرابط فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 63

   19081رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922994رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ضلزي إيمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 64

   19082رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923066رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوعزوي لحسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 65

   19085رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923013رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ير ينا   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 شيبوب جيهان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 66

   19086رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922985رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 67

   19087رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923076رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 العدامي هاجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 68

   19089رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923155رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حامي حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 69

   19091رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923103رقم  

 المدرج  : 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     14-30ة  من الساع  2022يناير   13الخميس   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ابجيوات عبد الرحمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 70

   19092رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923065رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

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

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30ة  من الساع  2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 التغزاوي خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 71

   19095رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923189رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اقريعي كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 72

   19096رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923190رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 العسري اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 73

   19098رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923106رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ير ينا   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اشباني كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 74

   19100رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923191رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 تاسين إيمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 75

   19102رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923192رقم  

 ج المدر : 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   14الجمعة   فقه اللغة

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 العدراوي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 76

   19103رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923188رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 القلشاني عبد العزيز  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 77

   41910رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923095رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الزاهر محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 78

   19105رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923119رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لعفر انور  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 79

   19107رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923118رقم  

 المدرج  : 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   14الجمعة   فقه اللغة

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 نايت وسيدي نوال  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 80

   19109رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923163رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 عزيزة  بيدو :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 81

   19110رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923194رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14عة الجم  الصوتيات 

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 مجد رشيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 82

   19114رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923200رقم  

 المدرج  : 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    2022ير  ينا 13الخميس   2النحو 

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

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

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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ير ينا   15السبت   اعجاز القرآن 

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 ادر جمال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 83

   19115رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923187رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 الضريف عائشة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 84

   19117رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923085رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

  16- 00الى الساعة     14-30ة  من الساع  2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 الوالي نعيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 85

   19118رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922997رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 ابا اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 86

   19120رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923202رقم  

 المدرج  : 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    2022اير  ين 13الخميس   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 بنزي زينب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 87

   19121رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923009رقم  

 المدرج  : 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   14الجمعة   فقه اللغة

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 بلبو فدوى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 88

   19122رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923108رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 امسلك كوثر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 89

   19123رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923032رقم  

 المدرج  : 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   13يس الخم  2النحو 

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

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

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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15بت الس  اعجاز القرآن 

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 كروم سكينة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 90

   19124رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923143رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ير ينا   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 مفحول عبد الكريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 91

   19126رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923092رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 حسيني عمر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 92

   19127رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923042رقم  

 مدرج 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 بوراشد احمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 93

   19129رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923129رقم  

 المدرج  : 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   اج بالغة الحج

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

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

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

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

 
 
 

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

 

                                                                 
 

 الزيواني الزهر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 94

   19131رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922990رقم  

 المدرج  : 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     14-30ن الساعة  م  2022يناير   13الخميس   2النحو 

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

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

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

  16- 00الى الساعة     14-30ن الساعة  م  2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ابيال مراد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 95

   19132رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923077رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بابسي هاجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 96

   19133رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923020رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 سماعيلالمستفيد ا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 97

   19134رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923045رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14عة الجم  الصوتيات 

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 قريمش هند  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 98

   19135رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923104رقم  

 المدرج  : 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   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 املوي اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 99

   19136رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923117رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 100

   19137رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923207رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ر  يناي 13الخميس   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 مرزوك سعد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 101

   19139رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923208رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ادعيسى خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 102

   19140رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923209رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الطبطاب كريمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 103

   19142رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923205رقم  

 المدرج  : 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   13لخميس ا  بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ادغوغي اسامة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 104

   19145رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923165رقم  

 المدرج  : 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     14-30ساعة  من ال  2022يناير   13الخميس   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الطاف هجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 105

   19146رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922988رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اوعدو فيروز  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 106

   19147رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923212رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ذاكر حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 107

   19148رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923138رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 108

   19149رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922989رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14ة الجمع  الصوتيات 

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 109

   19150رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923004رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 110

   19151رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923203رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 111

   19152رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922987رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00ة  الى الساع   14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 112

   19154رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134320رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   جاج بالغة الح

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 113

   19155رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922963رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 سكينة الصدقي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 114

   19157رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923159رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14ة الجمع  الصوتيات 

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اخليفة فدوة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 115

   19158رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923211رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 طلحة عبد الحكيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 116

   19162رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923139رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ير ينا   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 117

   19165رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923231رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 118

   19166رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923232رقم  

 مدرج 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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 119

   19168رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922961رقم  

 المدرج  : 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     14-30ن الساعة  م  2022يناير   13الخميس   2النحو 

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

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

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

  16- 00الى الساعة     14-30ن الساعة  م  2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوعدي حميد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 120

   19169رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923234رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 عراش وردية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 121

   19170رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922980رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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 نزهة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 122

   19171رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922982رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أيت العواد سهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 123

   19172رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923235رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 األنسي فضيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 124

   19173رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922981رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 هركال فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 125

   19174رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923082رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اهرميش أسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 126

   19176رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923063رقم  

 المدرج  : 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   2و النح

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 وكريم وليد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 127

   19177رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923184رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 أمالل ختيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 128

   19180رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923039رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوقدير سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 129

   19181رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922971رقم  

 المدرج  : 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   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 خاس حمزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 130

   19182رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923185رقم  

 المدرج  : 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     14-30الساعة   من  2022يناير   13الخميس   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت افتو حمزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 131

   19188رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923244رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 باختار صالح :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 132

   19191رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923030رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 البوعزاوي سلمى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 133

   19194رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923132رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 كهيش فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 134

   19195رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923126رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اجويهرة فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 135

   19198رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923250رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ذاكر الهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 136

   19199رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923125رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

  16- 00ساعة  الى ال   14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 وافقي عبد الصمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 137

   19200رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923026رقم  

 المدرج  : 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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 شباح سوكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 138

   19201رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923246رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14معة الج  الصوتيات 

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الحامض فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 139

   19202رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923060رقم  

 المدرج  : 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- 00الساعة   الى   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 عزوز عبد الرحمان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 140

   19204رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923247رقم  

 المدرج  : القاعة

امس الفصل الخ  

 استدعاء للمشاركة في 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 جمال الدين خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 141

   19206رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923251رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   الغة الحجاج ب

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 جمال الدين حفيظة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 142

   19207رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923248رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الديب بوجمعة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 143

   19209رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923147رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اميش امينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 144

   19214رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923255رقم  

 المدرج  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 فرت صفية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 145

   19215رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923157رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 فرت امينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 146

   19217رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923158رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بالفائز نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 147

   19218رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923105رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 أمكسا هدى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 148

   19220رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923084رقم  

 المدرج  : 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   14الجمعة   فقه اللغة

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 موجان رضوان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 149

   19221رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923258رقم  

 المدرج  : 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   13ميس الخ  2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بولك لبنى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 150

   19222رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923256رقم  

 المدرج  : 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   2النحو 

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

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

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022اير ين  15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الصوابي منى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 151

   19225رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923005رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ر يناي  14الجمعة   فقه اللغة

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اعصفور عبد الرحيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 152

   19226رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923261رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ر يناي  14الجمعة   الصوتيات 

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 وشيناه سناء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 153

   19228رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923014رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حطة ليلى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 154

   19229رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923015رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

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

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الشرفوني كريمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 155

   19230رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923072رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 مغراوي عمرة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 156

   19234رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922957رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أيت الشتيبة فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 157

   19237رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923035رقم  

 1القاعة  : 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     14-30عة  من السا  2022يناير   13الخميس   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 واكران حليمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 158

   19238رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923266رقم  

 1القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 نباز مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 159

   19242رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923268رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الصاطع مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 160

   19245رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923112رقم  

 1القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بنرحمون حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 161

   19246رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923270رقم  

 1القاعة  : 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   13لخميس ا  2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اصبان فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 162

   19247رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923124رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   لحجاج بالغة ا

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الحافضي سعيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 163

   19248رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923272رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 مريمموحسين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 164

   19249رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923271رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14عة الجم  الصوتيات 

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الخليلي فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 165

   19252رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923274رقم  

 1القاعة  : 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   13س الخمي  2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الفراوي حماد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 166

   19255رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923195رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 مومن مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 167

   19266رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923281رقم  

 1القاعة  : 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   14الجمعة   الصوتيات 

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 سعدني محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 168

   19267رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923282رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اد بونيت فريد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 169

   19272رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923287رقم  

 1القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الكص هدى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 170

   19273رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923229رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

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

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30ة  من الساع  2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 171

   19275رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1812773رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الرطيمي عبد اللطيف :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 172

   19276رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923098رقم  

 1القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

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

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

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

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

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 سعدون عبد هللا  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 173

   19278رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923161رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

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

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

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

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

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 باقال مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 174

   19279رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1819820رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00ى الساعة  ال   16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بنور عبد الرحمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 175

   19281رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923145رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 زكابي إلهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 176

   19286رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923068رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00ى الساعة  ال   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00لساعة  الى ا   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 سايد إكرام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 177

   19288رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923075رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00عة  الى السا   14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الواردي نورة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 178

   19291رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923041رقم  

 1القاعة  : القاعة

الخامس  الفصل  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الراقبي سلمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 179

   19292رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923101رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حسيني عبد المطلب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 180

   19295رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1801305رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 عنبر عبدالمولى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 181

   19296رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922972رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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 يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 182

   19299رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923175رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   ز القرآن اعجا

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 عتيق مونية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 183

   19301رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923111رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   حجاج بالغة ال

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   قه اصول الف

 
 
 

 مسلك اللغة العربية
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 الحباقي حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 184

   19303رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923097رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ح الدينبنبالش صال  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 185

   19304رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923008رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 طاويلي فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 186

   19306رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923123رقم  

 1القاعة  : 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   2لنحو ا

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   القرآن  اعجاز

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 لمفنن عبد العالي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 187

   19308رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923300رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

--- ------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 نة بومركود سكي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 188

   19309رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1805012رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14 الجمعة  الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الحريزي ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 189

   19310رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923303رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 الحمداوي مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 190

   19311رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923301رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 مخصاص مالكة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 191

   19314رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922978رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022اير ين  14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 تكا الحسين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 192

   19315رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923295رقم  

 1القاعة  : 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   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 ادبوخليق أسماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 193

   18193رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1809995رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ناير ي  14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 جبران جمال  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 194

   19319رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923071رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   ن اعجاز القرآ

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 احدو يونس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 195

   19320رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923148رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13يس الخم  بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 لقديري هشام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 196

   19323رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923283رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 االنصاري مليكة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 197

   41932رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923043رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022اير ين  14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 المعيار االدريسي فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 198

   19325رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923213رقم  

 1القاعة  : 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   13يس الخم  2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15بت الس  اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بزركو فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 199

   19326رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923223رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13 الخميس  بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الزاكي مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 200

   19328رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923242رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------  -- -------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 السماللي سهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 201

   19329رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1801249رقم  

 1القاعة  : 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   غة الحجاج بال

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 وثر بن دحمان ك :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 202

   19330رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1801040رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14ة الجمع  الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 فتاكة فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 203

   19331رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923309رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 دودي عبد الحميد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 204

   19332رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923057رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13 الخميس  بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 المواسني ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 205

   19333رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923137رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 المودن محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 206

   19335رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923017رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ر يناي  14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 روحي سناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 207

   19336رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923164رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الحيداوي سناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 208

   19338رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923313رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30الساعة   من  2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوقنطار طارق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 209

   19339رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923062رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30الساعة  من   2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 السماللي الحسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 210

   19340رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923100رقم  

 1ة القاع : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 امالل يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 211

   19341رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923173رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30  من الساعة  2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بنشليح ثريا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 212

   19345رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923022رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بلحيط امينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 213

   19346رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923094رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ضنين فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 214

   19347رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923314رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لخويرات الزهرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 215

   19348رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923316رقم  

 1القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بولبوش غزالن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 216

   19349رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923317رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00لى الساعة  ا   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 باحال سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 217

   19350رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923318رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الساعة  الى    14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 السعيدي عبد الرحمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 218

   19351رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923319رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00ى الساعة  ال   16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اد علي عبد الصمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 219

   19352رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1809988رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 تكندويت زكرياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 220

   19353رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923321رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00ى الساعة  ال   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اشتكير رضوان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 221

   19354رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923003رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الساعة   الى   14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 كنيديري غزالن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 222

   19356رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923131رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00اعة  الى الس   16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 العكاوي طارق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 223

   19357رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1824182رقم  

 2القاعة  : 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- 00ة  الى الساع   14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00ة  الى الساع   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 أعراب خميسة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 224

   19358رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923324رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 زركي حفيضة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 225

   19363رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923059رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   لصوتيات ا

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بنجاعفار عائشة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 226

   19364رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922958رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   ز القرآن اعجا

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الحسيني الحسنية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 227

   19365رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923154رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   غة الحجاج بال

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   ل الفقه اصو

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اد سعيد رشيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 228

   19367رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922955رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   اللغة فقه

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 رقوري خديجة الق :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 229

   19368رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923149رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   يات الصوت 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 عوان ابوبكر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 230

   19369رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923328رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   ن اعجاز القرآ

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 صمبة عز الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 231

   19372رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923330رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15سبت ال  اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 أكنان عبد اإلله  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 232

   19380رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923329رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14لجمعة ا  فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 زغلول منير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 233

   19382رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923332رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اعطار صفية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 234

   19384رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923334رقم  

 2القاعة  : 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    2022اير  ين 13الخميس   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022اير ين  15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 أيت الحاج لمين أميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 235

   19385رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923340رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13س الخمي  بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حمدكور نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 236

   19387رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923342رقم  

 2القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00لساعة  الى ا   14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 سعادي يونس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 237

   19388رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923130رقم  

 2القاعة  : 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     16-30عة  من السا  2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 انفلوس نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 238

   19393رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1902483رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الساعة  الى    16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ازنض هجر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 239

   19394رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1915067رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00  الى الساعة   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اباعلي إيمان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 240

   19398رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923346رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 غي سين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 241

   19400رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923348رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   يات الصوت 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 كرموش كريمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 242

   19401رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923347رقم  

 2القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00اعة  الى الس   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 فورة عبد العالي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 243

   19403رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922996رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حكيم هالة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 244

   19406رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1600926رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30ة  من الساع  2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت القاضي خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 245

   19408رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923225رقم  

 2القاعة  : 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   لحجاج بالغة ا

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 عتاق ربيعة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 246

   19411رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1332141رقم  

 2القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ناير ي  14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 فرحات ليلى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 247

   19413رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1610679رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت الطالب فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 248

   19414رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1601701رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بنتخو مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 249

   19415رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1719587رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   صوتيات ال

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اخراز رشيدة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 250

   19417رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923355رقم  

 2القاعة  : 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   2و النح

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   قرآن اعجاز ال

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حبيبي خليل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 251

   19420رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923362رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15سبت ال  اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 منصوري يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 252

   19423رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1614777رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14ة الجمع  فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت يوس اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 253

   19425رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1617771رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حظري ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 254

   19427رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1604346رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30الساعة  من   2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الشملي نوال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 255

   19429رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3010486رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30ساعة  من ال  2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 فهمي يسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 256

   19430رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923369رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بنلحسين مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 257

   19432رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923370رقم  

 2القاعة  : 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   13يس الخم  بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00اعة  الى الس   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بنان محسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 258

   19435رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923374رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30الساعة  من   2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 بلقاسي زكرياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 259

   19437رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1703109رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   حجاج بالغة ال

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   قه اصول الف

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ازناك خديجة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 260

   19438رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1608585رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14لجمعة ا  فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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  عبدالواحدايت عبد هللا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 261

   19439رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1561096رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   تيات الصو

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 واسليمان ليلى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 262

   19443رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1709524رقم  

 2القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الغراس نورا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 263

   19446رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1603670رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 موماد أسامة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 264

   19447رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1456288رقم  

 2القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اكرام اليعقوبي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 265

   19449رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1566147رقم  

 2القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حافضي نادية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 266

   19451رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1443557رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ناير  ي  13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ر يناي  15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ديوف حبيب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 267

   19459رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925800رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 في مصطفى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 268

   19460رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925801رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30عة  من السا  2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 جالو عبد اللطيف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 269

   19461رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925802رقم  

 2القاعة  : 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     14-30اعة  من الس  2022يناير   13الخميس   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30اعة  من الس  2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 جالو إبراهيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 270

   19462رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925803رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30عة  من السا  2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوسوسرين امباكي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 271

   19463رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925804رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30ة  من الساع  2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 مبي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 272

   19464رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925805رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 سيال ادم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 273

   19465رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925806رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00لساعة  الى ا   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 صو مالك  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 274

   19466رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925807رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 اسير اسرار :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 275

   19469رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925155رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   لصوتيات ا

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 غزوان نجية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 276

   19470رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1441231رقم  

 2القاعة  : 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   2و النح

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   قرآن اعجاز ال

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
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 البرشغي فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 277

   19471رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3019097رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   الغة الحجاج ب

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   صول الفقه ا

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 فصيح ناصر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 278

   19472رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1925789رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   للغةفقه ا

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 أبوجاني  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 279

   19473رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1551104رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14ة الجمع  الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 َكريعة  هبة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 280

   18001رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823096رقم  

 2القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 فانة حمزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 281

   18007رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823099رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022اير  ين 13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022 يناير  15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوتلموين خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 282

   18022رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823150رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30الساعة   من  2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 زروالي سناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 283

   18027رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823168رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 المرضي لطيفة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 284

   18029رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823114رقم  

 3القاعة  : القاعة

لفصل الخامس 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

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ي عبد الرحيممسافر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 285

   18034رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823136رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15ت السب  اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ارويس خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 286

   18040رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823160رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------  - --------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت علي اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 287

   18045رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823156رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00لى الساعة  ا   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 السامي عبد العزيز  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 288

   18046رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823090رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 غزال سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 289

   18048رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823189رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت اغيالن امينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 290

   18057رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823206رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لخليلي عائشة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 291

   18060رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823121رقم  

 3القاعة  : 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   2نحو ال

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15سبت ال  اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 افقير علي لبنى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 292

   18061رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823142رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حمي فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 293

   18063رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823091رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 مالس عصام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 294

   18068رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823171رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   قه اللغةف

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الذهبي سهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 295

   18072رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823190رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00لساعة  الى ا   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 القطبي سارة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 296

   18073رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823225رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 االثنيثي حسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 297

   18081رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823213رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15لسبت ا  اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 رحال حياة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 298

   18085رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823176رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------  ------ ---   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اوزيدان الحبيب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 299

   18086رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823166رقم  

 3القاعة  : 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   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 قية املوك ر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 300

   18087رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823203رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت حليمة يونس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 301

   18093رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823192رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30عة  من السا  2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 صعصاع فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 302

   18095رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823239رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

------ ---   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الفاتح اكرام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 303

   18099رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823244رقم  

 3القاعة  : القاعة

لفصل الخامس 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00ة  الى الساع   16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 السعدي نادية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 304

   18108رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823222رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الرويزة ربيعة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 305

   18115رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823243رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بورحيم امينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 306

   18116رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823230رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حسام حورية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 307

   18117رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823193رقم  

 3ة القاع : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 النجدي سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 308

   18120رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823077رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حروطي خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 309

   18125رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1713166رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30الساعة   من  2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اَكلموس عبد الكريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 310

   18126رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823317رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الفارس البتول :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 311

   18131رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823208رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لعظيم دنيا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 312

   18135رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823275رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------  ------ ---  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 جاللي سومية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 313

   18138رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823184رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   از القرآن اعج

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 زويتن صالح الدين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 314

   18140رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823325رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   الغة الحجاج ب

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30ة  من الساع  2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 تغد ايمن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 315

   18142رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823127رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت ابراهيم فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 316

   18147رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823329رقم  

 3القاعة  : 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   13يس الخم  2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15بت الس  اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 داهي سعيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 317

   18150رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823273رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 عادل اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 318

   18151رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823083رقم  

 3اعة الق : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30الساعة  من   2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 عدعود مراد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 319

   18153رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823256رقم  

 3القاعة  : 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     14-30عة  من السا  2022يناير   13الخميس   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00لى الساعة  ا   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 عواج سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 320

   18155رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1713449رقم  

 3القاعة  : 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   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الحفيان  عبد الصادق :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 321

   18158رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823331رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30ة  من الساع  2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الدرقاوي نجاة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 322

   18160رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823334رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------  -- -------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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 المدن ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 323

   18163رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823197رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------  -------- -  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الصالح فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 324

   18168رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823102رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 صدوق وفاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 325

   18174رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823236رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------  ------ ---  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اوشن وصال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 326

   18175رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823339رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------  ---- -----   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت عبد النبي شيماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 327

   18184رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823270رقم  

 3القاعة  : 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   13ميس الخ  بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حليم خاليد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 328

   18194رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823299رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

------ ---   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 افرب خلود :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 329

   18196رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823120رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------  -------- -  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لمخرف الحسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 330

   18197رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823348رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30عة  من السا  2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الحوات خولة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 331

   18204رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823110رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------  ---- -----   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الصالحي جواد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 332

   18206رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823161رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022اير ين  14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 السوسي محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 333

   18207رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823354رقم  

 3القاعة  : 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

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 نايري وئام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 334

   18209رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823353رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   الفقه  اصول

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حجالن امين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 335

   18212رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823265رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

------- --   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 انفلوس جهاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 336

   18214رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823355رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الحيمر عائشة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 337

   18219رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823357رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------  - --------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 مطيع حليمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 338

   18220رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823358رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ناير ي  14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 باري فاطمة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 339

   18221رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823107رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   حجاج بالغة ال

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بردوزي زهرة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 340

   18225رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823298رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ناير ي  14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الصنهاجي خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 341

   18227رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823165رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   ن اعجاز القرآ

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 المكاوي غزالن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 342

   18232رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823263رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 القرنيفة يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 343

   18233رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823280رقم  

 3القاعة  : 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

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بشرىالمكاوي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 344

   18234رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823264رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14عة الجم  الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لوحيدي نجوى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 345

   18251رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823145رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 تبات صفاء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 346

   18253رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823258رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الشافق محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 347

   18255رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1706328رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------  ----- ----  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 المكرودي حنان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 348

   18258رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823240رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30ساعة  من ال  2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 المنصور حجيبة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 349

   18260رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823255رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------  - --------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بني لحسن ابراهيم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 350

   18265رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823363رقم  

 3القاعة  : 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- 00ساعة  الى ال   14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00ساعة  الى ال   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 االنصاري نهيلة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 351

   18267رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823285رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   لصوتيات ا

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 جابري مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 352

   18273رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823079رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الحفيظي صباح  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 353

   18274رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823374رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30الساعة   من  2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اوعيرة ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 354

   18277رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823375رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30الساعة  من   2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 غمان لطيفة بو اال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 355

   18288رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823384رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   يات الصوت 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت اعزي فايزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 356

   18295رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823281رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15 السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الطاهري كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 357

   18298رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1710113رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بلحجاج رجاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 358

   18327رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823401رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00ة  الى الساع   16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 العبريدي  ايوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 359

   18329رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823402رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 شكور لطيفة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 360

   18331رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823188رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------  ----- ----  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الشويري محمد امين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 361

   18340رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1929472رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00عة  الى السا   14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 العروي عبد الغفور  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 362

   18345رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1717527رقم  

 3القاعة  : 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   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الودناسي اسماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 363

   18346رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823409رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اغران طارق :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 364

   18347رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1211381رقم  

 3القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بلقاضي مرية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 365

   18349رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1421684رقم  

 3القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بازي نادية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 366

   18352رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823129رقم  

 4القاعة  : 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   2نحو ال

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 مومن لطيفة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 367

   18355رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823377رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 غفران محمد امين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 368

   18360رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823406رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بولمان وفاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 369

   18363رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1215284رقم  

 4القاعة  : 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    2022ناير  ي  13الخميس   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ناير ي  15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 دحو ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 370

   18365رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1213836رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ابال عبد هللا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 371

   18366رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823415رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00عة  الى السا   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 افتيح يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 372

   18371رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1711798رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   قرآن اعجاز ال

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 العميري نور الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 373

   18375رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1112925رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30  من الساعة  2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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 دحمان مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 374

   18376رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823248رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14 الجمعة  الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اد العسري خدوج  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 375

   18377رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823417رقم  

 4القاعة  : 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   13 الخميس  2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الساعة   الى   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بنكرم عبد االله  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 376

   18378رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1609751رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00لى الساعة  ا   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ارضيضة لوبنى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 377

   18383رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823158رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15لسبت ا  اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 البزاوي زهيرة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 378

   18390رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823423رقم  

 4القاعة  : 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   15السبت   ل الفقه اصو

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الرحيمني معاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 379

   18394رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1102718رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30ة  من الساع  2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 خالوقي ايوب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 380

   18397رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1576055رقم  

 4القاعة  : 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- 00عة  الى السا   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 صعصاع حفصة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 381

   18398رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823411رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت موح مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 382

   18407رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1209659رقم  

 4القاعة  : 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

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الداودي زكرياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 383

   18409رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823425رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022 يناير  15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الزريكة محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 384

   18412رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1209043رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الزريدي محمد امين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 385

   18421رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823430رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------  ------ ---  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 البنداحي مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 386

   18424رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1202458رقم  

 4القاعة  : 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   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 للطيفوشيناه عبد ا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 387

   18433رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823289رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14معة الج  الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الزيادي عبد الصمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 388

   18436رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823437رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00ساعة  الى ال   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 احسيسي نوال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 389

   18444رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823445رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00عة  الى السا   14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حمودو رشيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 390

   18455رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823367رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30ة  من الساع  2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 محميد سلمى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 391

   18460رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1618510رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15ت السب  اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 سدرالي عبد الكريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 392

   18464رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823447رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14لجمعة ا  فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ةاوعدي سعيد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 393

   18466رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823449رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 فوزي جميلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 394

   18467رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823442رقم  

 4القاعة  : 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    2022ناير  ي  13الخميس   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ناير ي  15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوطيب أيوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 395

   18480رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1112583رقم  

 4القاعة  : 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- 00  الى الساعة   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بنعية محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 396

   18488رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823183رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   ن اعجاز القرآ

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت حدوش ربيعة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 397

   18493رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1617740رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------  -- -------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لبيهي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 398

   18498رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823455رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اوباعي  فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 399

   18503رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823457رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لجعيدي حسنا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 400

   18509رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823465رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------  ---- -----   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 سكين شيماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 401

   18510رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823463رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ر يناي  14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لمريقشي مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 402

   18520رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1203330رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 واشن راضية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 403

   18530رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823422رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

----- ----   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الكراوي حكيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 404

   18535رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1613584رقم  

 4القاعة  : 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   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ير ينا   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 النومي شرف الدين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 405

   18538رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1001113رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ير ينا   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 شانزي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 406

   18548رقم التسجيل : 

 APOGEE :  7007235رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 دغمي سفيان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 407

   18557رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823491رقم  

 4اعة الق : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30الساعة  من   2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 العطار يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 408

   18558رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823093رقم  

 4القاعة  : 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   الحجاج بالغة 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 تبروع مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 409

   18560رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1210052رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لشقر محمد االمين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 410

   18563رقم التسجيل : 

 APOGEE :  80001009رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوالدكيك رشيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 411

   18564رقم التسجيل : 

 APOGEE :  80001131رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ازهي عبد الحق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 412

   18577رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1611565رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اكمو لطيفة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 413

   18578رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823504رقم  

 4القاعة  : 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   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الصغير عبد هللا  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 414

   18582رقم التسجيل : 

 APOGEE :  5024274رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بحي منير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 415

   18590رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823506رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بلعيشي عبد الحليم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 416

   18598رقم التسجيل : 

 APOGEE :  97032701رقم  

 4القاعة  : 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   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الوثيق محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 417

   18615رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823514رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14 الجمعة  فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الخلوفي حميد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 418

   18617رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823511رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 فاف الديش ع :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 419

   18618رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823521رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------  -- -------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اناسي خولة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 420

   17010رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721047رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15 السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الديبة شيماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 421

   17025رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721140رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00عة  الى السا   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 فاضل كلتوم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 422

   17053رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721229رقم  

 4القاعة  : 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   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15سبت ال  اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت  لحسن ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 423

   17067رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721030رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------  - --------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الحمداني وسيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 424

   17086رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721164رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00عة  الى السا   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 تبروع خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 425

   17103رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721381رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30لساعة  من ا  2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 السربوت سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 426

   17117رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721375رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00عة  الى السا   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بابا يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 427

   17121رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721058رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 العساوي عبد الهادي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 428

   17137رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721186رقم  

 4القاعة  : القاعة

صل الخامس الف  

 استدعاء للمشاركة في 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الكموسي عبد الرحيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 429

   17141رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721198رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت الخروف سهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 430

   17142رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721031رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   آن اعجاز القر

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ادرازن يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 431

   17153رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721256رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الصغيري ادم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 432

   17165رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721378رقم  

 4القاعة  : القاعة

الخامس الفصل   

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

---- -----   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 عايد تودة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 433

   17188رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721010رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 خلوفي يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 434

   17191رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721276رقم  

 4القاعة  : 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    2022اير  ين 13الخميس   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022اير ين  15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الطاوسي حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 435

   17193رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721388رقم  

 4القاعة  : 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- 00عة  الى السا   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت احماد تورية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 436

   17204رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721026رقم  

 4اعة الق : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30الساعة  من   2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 النقراتي مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 437

   17208رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721212رقم  

 4القاعة  : 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     14-30لساعة  من ا  2022يناير   13الخميس   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت زايد عبد الكريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 438

   17219رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721036رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اليمني عبد الرزاق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 439

   17220رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721208رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 قرقوبي عتيقة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 440

   17223رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721352رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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 لخضر عبد اللطيف :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 441

   17227رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721085رقم  

 4عة القا : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

---- -----   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 الطاغوصي عبد الجليل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 442

   17242رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721390رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14 الجمعة  الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت حسو عبد هللا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 443

   17253رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721024رقم  

 4القاعة  : 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   13يس الخم  2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 العطاوي جيهان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 444

   17259رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721150رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 امان بدر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 445

   17312رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3020495رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الساعة  الى    16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لعبيدي عبد الغني  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 446

   17314رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1826076رقم  

 4القاعة  : 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     14-30لساعة  من ا  2022يناير   13الخميس   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مليح حسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 447

   17318رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1605117رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ر يناي  14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 التائب رباب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 448

   17343رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1826101رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 س محمد ايت العبا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 449

   17349رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721020رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 نجاحي حميد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 450

   17356رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721336رقم  

 4القاعة  : 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- 00عة  الى السا   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 كرداش خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 451

   17363رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721269رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   رآن اعجاز الق

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 فرقوشي خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 452

   17365رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1826121رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   ج بالغة الحجا 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 هراء الروشي فاطمة الز :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 453

   17372رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1201346رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ير ينا   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لوريدي ابتسام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 454

   17375رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1451818رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ير  ينا 13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لفنيش محمد علي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 455

   17379رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1826135رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------  ------ ---  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لمَكوني محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 456

   17380رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1335543رقم  

 4القاعة  : 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

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   ه اصول الفق

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوخيمة محمد امين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 457

   17385رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1305559رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوبكري فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 458

   17408رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1561501رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الساعة  الى    16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بلعيدي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 459

   17412رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721073رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   از القرآن اعج

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 شهاب ياسين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 460

   17478رقم التسجيل : 

 APOGEE :  4013200رقم  

 4القاعة  : 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     16-30  من الساعة  2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوفكري محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 461

   17482رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721095رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 خوبا ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 462

   17508رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1703738رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الساعة   الى   16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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 الحسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 463

   17537رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1826286رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00اعة  الى الس   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت توشنت مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 464

   17542رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721035رقم  

 4القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 تاديست تورية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 465

   17549رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2030659رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15لسبت ا  اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 المسعودي فاطنة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 466

   17553رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721176رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------  - --------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 حيمودي سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 467

   17555رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1721241رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ير ينا   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 السربوت ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 468

   16016رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1620367رقم  

 4القاعة  : 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- 00ة  الى الساع   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوعبيدي حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 469

   16048رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1620076رقم  

 4القاعة  : 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   2لنحو ا

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   القرآن  اعجاز

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 العزيري بدر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 470

   16084رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1620270رقم  

 4القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   حجاج بالغة ال

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 ونس ايت حمو يحي ي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 471

   16124رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1619986رقم  

 5القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 خديجة  لزرك :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 472

   16161رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1620286رقم  

 5القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00ة  الى الساع   14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 زبان السعيد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 473

   16169رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1620391رقم  

 5القاعة  : 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   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 امهري حنان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 474

   16178رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1620018رقم  

 5القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00ساعة  الى ال   16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00ة  الى الساع   16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بوكرين الهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 475

   16185رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1620081رقم  

 5القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بلقوس عبد الباسط :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 476

   16271رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1332182رقم  

 5القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------  ---- -----   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  –مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  – 05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 أبو عمار ليلى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 477

   16316رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1317010رقم  

 5القاعة  : 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   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 اودرى مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 478

   16336رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1620339رقم  

 5القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------  ---- -----  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 بنشيخ مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 479

   16386رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1213339رقم  

 5القاعة  : 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   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

---- -----   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 صبير صالح الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 480

   16427رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1620370رقم  

 5القاعة  : 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   اج بالغة الحج

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 التقدم وفاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 481

   15323رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1826835رقم  

 5القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 هبول بدر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 482

   12150رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1826974رقم  

 5القاعة  : 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   2النحو 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------  - --------   ---------  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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  

 

                                                                 
 

 لمزالي رشيد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 483

   12173رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134319رقم  

 5القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

 ---------   ---------   ---------  

 ---------   ---------   ---------  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

 ---------   ---------   ---------  

 
 
 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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 غزالن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 484

    6573رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134322رقم  

 5القاعة  : 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   2النحو 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   13الخميس   بالغة الحجاج 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   فقه اللغة

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   14الجمعة   الصوتيات 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اعجاز القرآن 

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   15السبت   اصول الفقه 

 
 
 

 مسلك اللغة العربية


