
 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19005 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بن مغى مريمالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19007 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  مفتاح أيوبالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19013 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  القرزاد امينةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19014 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الجداري سكينةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19017 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  كشود صبيرةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19020 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  زغط خديجةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19021 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  مزوار شيماءالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19023 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  وعزيز مريمالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19026 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الطفاي اسيةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19027 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  ايت بن الصغير سوسنالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19029 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الخاديري نهيلةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19032 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  تويين محمودالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19033 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الوروي خالدالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19047 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  خيزو حمزةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19052 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  أبو صالح محمدالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19057 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  مدخام مريمالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19065 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الطبيب اميمةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19066 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  نايت خويا أسماءالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19067 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  َكورة زينبالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19069 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1انة: الخز  : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الحري فاطمةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19071 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  ايت هدي عبد الرحيمالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19076 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  كبيري امالالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19077 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بوخريص خديجةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19078 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الزبراطي ريمالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19083 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  نويشطي ايمانالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19085 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  لكريش ساميةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19086 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  نجيمي هندالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19089 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الحسني كطيط اللة مليكةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19092 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بوقدير خولةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19094 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بنصبيح سميةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19096 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  ميري  اللة خديجةالدوالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19097 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  قبالوي سفيانالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19098 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  عاقل عبد الرحيمالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19102 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  فروخ عبد الهاديالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19107 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  اوحمان حسناءالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19108 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  ربوي بشرىعالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19119 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  باعامل عبد الحفيظالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19120 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  االنصاري فاطمةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19121 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الناصري يوسفالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19122 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  القوش لطيفةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19123 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  د مصطفىايت مسعوالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19125 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  اشنور سعادالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19128 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  1الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  نويعر عبيرالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19129 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  العلوي سكينةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19130 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  كرباز زكرياءالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19131 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  لبراهمي نورةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19132 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  ازرضي اميمة الخيرالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19133 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  شكيب لمياءالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19136 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بأحد ابتسامالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19138 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الحلوي ابتسامالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19140 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بن امسال كوثرالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19144 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  كمال مليكةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19145 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بومغرة هندالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19151 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  جختي حسنالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19152 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  جوف مودالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19153 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بوسو مامونالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19154 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  عثمانجي الطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19155 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  انجاي مصطفىالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19156 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  جوب تيرنوالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19157 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  انجاي محمدالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19158 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  سك عائشةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19159 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  العبسي صباحالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19160 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  منجد سمياالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18017 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech+: المركز                                                                        

 + 2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  البوعيشي سارةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18018 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech+: المركز                                                                        

 + 2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  السكراتي سلوىالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18021 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech+: المركز                                                                        

 + 2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  باريم اكرامالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18026 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  النبكاوي سعيدالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18043 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech+: المركز                                                                        

 + 2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  وسطني زيادالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18050 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech+: المركز                                                                        

 + 2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  المكرود هناءالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18069 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  اسوس فتيحةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18078 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech+: المركز                                                                        

 + 2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الخاوة لحسنالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18084 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  ايت وحمان عبد الرحيمالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18092 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech+: المركز                                                                        

 + 2الخزانة:   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بويفسكي هدىالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18112 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech+: المركز                                                                        

 + 13القاعة :   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  مستلطف نور الهدىالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18117 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  13القاعة :   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الكناني امالالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18124 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech+: المركز                                                                        

 + 13القاعة :   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  حوتيس محي الدينالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18125 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech+: المركز                                                                        

 + 13القاعة :   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  حاسبة خديجةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18147 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  13القاعة :   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  حسبي محمد امينالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18174 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech+: المركز                                                                        

 + 13القاعة :   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  باشا ايةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18199 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech: المركز                                                                        

  13القاعة :   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  ايت حسو هشامالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  17080 رقم التسجيل :                                                                                

   Marrakech+: المركز                                                                        

 + 13القاعة :   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بناني يوسفالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19022 رقم التسجيل :                                                                                

   Tahanaoute: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  السالمي ضحىالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19024 رقم التسجيل :                                                                                

   Chichaoua: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  شاروق نزارالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19025 رقم التسجيل :                                                                                

   Chichaoua: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  امحوش محمدالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19035 رقم التسجيل :                                                                                

   Zagora: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  المساوي فاطمة الزهراءالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19041 رقم التسجيل :                                                                                

   Essaouira: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  فداوي أسماءالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19042 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  زهيري اميمةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19043 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الدريوش سكينةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19045 رقم التسجيل :                                                                                

   Tahanaoute: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  المكي حسنالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19050 رقم التسجيل :                                                                                

   Youssoufia: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  حرو امينالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19059 رقم التسجيل :                                                                                

   Essaouira: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  القايدي حسناءالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19060 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الزاهدي ايمانالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19061 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بنسلطانة امالالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19062 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  شكري منالالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19064 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  طلحة عبد الكبيرالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19070 رقم التسجيل :                                                                                

   Zagora: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  اوعبو محمدالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19072 رقم التسجيل :                                                                                

   Benguerir: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بنعباد فردوسالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19080 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بوعيدل خالدالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19081 رقم التسجيل :                                                                                

   Ouarzazate: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  عنكوري نعيمةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19082 رقم التسجيل :                                                                                

   Benguerir: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الخيراني سعيدالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19087 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بوري بشرىالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19088 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  ابيهي الهامالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19090 رقم التسجيل :                                                                                

   Safi: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  هموني فتيحةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19091 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  لوبيري بشرىالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19095 رقم التسجيل :                                                                                

   Tahanaoute: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  ايت الحاج محمدالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19101 رقم التسجيل :                                                                                

   Zagora: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  التومي اشراقةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19105 رقم التسجيل :                                                                                

   Azilal: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  امزيلن عزيزالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19106 رقم التسجيل :                                                                                

   Azilal: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  ايت خويا عبد هللالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19111 رقم التسجيل :                                                                                

   Youssoufia: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  رحاني هدىالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19113 رقم التسجيل :                                                                                

   Zagora: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الخراصي صالحالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19126 رقم التسجيل :                                                                                

   Tahanaoute: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  ايت مالك احمدالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19127 رقم التسجيل :                                                                                

   Benguerir: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  احميدوش رشيدالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19134 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  باخي نور الدينالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  19147 رقم التسجيل :                                                                                

   Ouarzazate: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  اغمور يوسفالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18008 رقم التسجيل :                                                                                

   Essaouira: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  البركي فرحالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18024 رقم التسجيل :                                                                                

   Azilal+: المركز                                                                        

 +   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  تنحكمة صالحالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18033 رقم التسجيل :                                                                                

   LAAYOUNE+: المركز                                                                        

 +   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  المين فاتحةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18045 رقم التسجيل :                                                                                

   Tahanaoute+: المركز                                                                        

 +   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  لخضر مريمالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18093 رقم التسجيل :                                                                                

   Tinghir+: المركز                                                                        

 +   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  كسم حياةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18101 رقم التسجيل :                                                                                

   Chichaoua+: المركز                                                                        

 +   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  عكيوي فاطمةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18148 رقم التسجيل :                                                                                

   Chichaoua+: المركز                                                                        

 +   : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الفضيلي ناديةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18190 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  مرواح عبد الكريمالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18213 رقم التسجيل :                                                                                

   El kelâa des sraghna: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  الزحنوني بوجمعةالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 



 
  2020 – 2019:  السنة الجامعية                                                 اضي عياضجامعة الق  

  كليـة اللغـة العربيـة                                              
 مراكش                                                              

 
  18214 رقم التسجيل :                                                                                

   Benguerir: المركز                                                                        

    : االمتحانقاعة                       

  
  

 امتحانات الدورة الربيعيةاستدعاء للمشاركة في 
    و اللغات الحية من مسلك اللغة العربية الثانيللفصل 

  

  يتشـــرف عـميــد  كليــة  اللغـــة  العربيــة  بمـراكـــــش     

  بوليحة عادلالطالب(ة)  بإخطار

 حسب الجدول الزمني التالي: ستجرى الربيعيةدورة أن االمتحانات الكتابية لل

 

 
 

 
 


