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 ي كوثر جميل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 776

   21001رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020122رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 وشي هبة هللا الحج :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 777

   21002رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023468رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 778

   21006رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024257رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14جمعة ال  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كسكوس انس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 779

   21008رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022922رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022 يناير  14الجمعة  

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

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 ايت عدي يونس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 780

   21009رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022418رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022  يناير 13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 781

   21014رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1912270رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ير  ينا 13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30ى الساعة  ال   09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 782

   21015رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1913617رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022اير  ين 13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 783

   21020رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022255رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ير  ينا 13الخميس   التركيب 

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 الصولدي محجوة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 784

   21021رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022375رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 بنعمي كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 785

   21022رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023592رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

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

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

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 786

   21027رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022903رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

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

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 باحي هبة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 787

   21028رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023126رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ر يناي  14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 788

   21032رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022409رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير ي  14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الدغوغي طاهر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 789

   21037رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024279رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

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

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المكاوي هجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 790

   21043رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022471رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 انصر حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 791

   21045رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022207رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 تاحسنا أيوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 792

   21046رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022419رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

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

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

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اوشنو ا حسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 793

   21063رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023227رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 رحو نعيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 794

   21065رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022156رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 نفقرن حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 795

   21071رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022810رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 عزيب مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 796

   21072رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1910450رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022  يناير 13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بنبراهيم فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 797

   21073رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023128رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير  ي  13الخميس   التركيب 

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ي سلمى لمزوض :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 798

   21076رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024000رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00الساعة   من  2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الراجي ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 799

   21079رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1915275رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت مبارك انس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 800

   21080رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024709رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لوبيري مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 801

   21082رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022796رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 802

   21083رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1911677رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14جمعة ال  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الحرش شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 803

   21087رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1910516رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 804

   21093رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1909733رقم  

 1الخزانة  : القاعة

الثالث الفصل   

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 805

   21094رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022440رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 806

   21096رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022676رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022اير  ين 13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 807

   21097رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022063رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 808

   21098رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022200رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13س الخمي  التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 809

   21101رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022024رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13س الخمي  التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 810

   21103رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022777رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

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

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 811

   21111رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025065رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 812

   21112رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1716113رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 813

   21113رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025056رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   و النح

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 814

   21114رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020242رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بن رحمة ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 815

   21116رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025020رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   نحو ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت قاسي لحسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 816

   21118رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023180رقم  

 1الخزانة  : القاعة

ث الفصل الثال  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اشرع خديجة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 817

   21119رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024555رقم  

 1الخزانة  : القاعة

ث الفصل الثال  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اشناق سليمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 818

   21121رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025076رقم  

 1الخزانة  : القاعة

لث الفصل الثا  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بابنا فدواء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 819

   21124رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022585رقم  

 1الخزانة  : القاعة

الث الفصل الث  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 العمراني كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 820

   21126رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025059رقم  

 1الخزانة  : القاعة

الثالث الفصل   

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 العوييني سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 821

   21127رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1714907رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 رباع هجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 822

   21128رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023752رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت المؤدن فؤاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 823

   21129رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023663رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022 يناير  15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوبدارة غيتة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 824

   21130رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1715995رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الزحنوني شيماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 825

   21131رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1801260رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

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

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لمزوق فوزية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 826

   21135رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1712207رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت القاضي ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 827

   21136رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1805632رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

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

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

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

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ولي الدين رضى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 828

   21137رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025095رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ر يناي  15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بلفاسي حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 829

   21138رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1611683رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30ة  الى الساع   09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ير ينا   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اتنغرين عبد الرحيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 830

   21140رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020325رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15ت السب

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الشلح امين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 831

   21142رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1814173رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15ت السب

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 انفاوي أسامة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 832

   21144رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1815690رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الفادي مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 833

   21149رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1718133رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 العيدي سي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 834

   21150رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020684رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30ة  الى الساع   09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 منتصر لبنى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 835

   21151رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022456رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت افراضن وليد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 836

   21152رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025106رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اكنطور فدوى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 837

   21155رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024494رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت سعيد عبد الرزاق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 838

   21156رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1910832رقم  

 1زانة الخ : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الزيتوني مالك :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 839

   21157رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1916795رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 840

   21161رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024975رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 841

   21162رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822066رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 842

   32116رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025151رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

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

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

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

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 843

   21164رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1603127رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 844

   21165رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1825286رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14لجمعة ا  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 845

   21167رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1819054رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14لجمعة ا  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 846

   21176رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025190رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30ة  الى الساع   09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 847

   21182رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2007523رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022  يناير 13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 848

   21187رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1007137رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ير  ينا 13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30ى الساعة  ال   09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 849

   21189رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025336رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022  يناير 13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 850

   21191رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1322517رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022  يناير 13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 851

   21192رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025800رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 852

   21193رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1204303رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت اخراز غزالن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 853

   21195رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1444200رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13خميس ال  التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00  من الساعة  2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المسكي محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 854

   21198رقم التسجيل : 

 APOGEE :  7032415رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13لخميس ا  التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لمهادة خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 855

   21200رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025834رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 العبدي نادية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 856

   21201رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1618078رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14لجمعة ا  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لبراهمي محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 857

   21202رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025826رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فهمي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 858

   21204رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025848رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022اير ين  14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الحقاوي زكرياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 859

   21206رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025627رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مجد سكينة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 860

   21207رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025850رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لحريفي بوجمعة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 861

   21208رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1109338رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14 الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت يوسف رضوان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 862

   21209رقم التسجيل : 

 APOGEE :  4012717رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14جمعة ال  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الخلفاوي امنية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 863

   21211رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1609092رقم  

 2انة الخز : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لحميني عزيزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 864

   21215رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025868رقم  

 2خزانة ال : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مفسيوي يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 865

   21216رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1422105رقم  

 2لخزانة ا : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بلحسين حفيضة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 866

   21217رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025877رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 العسولي عادل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 867

   21219رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1612167رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 زهراوي خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 868

   21220رقم التسجيل : 

 APOGEE :  80003436رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ابو قدير كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 869

   21221رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025866رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 االدريسي صبرا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 870

   21225رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029158رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الشاوي خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 871

   21226رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1912488رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الكادي خليل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 872

   21227رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025881رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 انفالس سمية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 873

   21228رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2007184رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 امرير بديعة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 874

   21231رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1206689رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 البر رباب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 875

   21233رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029155رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 القاسمي سارة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 876

   35212رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1339010رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اسمور ام العيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 877

   21238رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029175رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ولد لشهب سميرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 878

   21239رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029188رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير ين  14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00  من الساعة  2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بورداد مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 879

   21240رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029190رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير ي  14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00ة  من الساع  2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كحل لعيون ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 880

   21241رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1702531رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14 الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مفتاح أيوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 881

   19007رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922880رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14عة الجم  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مزوار شيماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 882

   19021رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922863رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13س الخمي  النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15ت السب

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت بن الصغير سوسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 883

   19027رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922903رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اديري نهيلةالخ :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 884

   19029رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922874رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 تويين محمود  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 885

   19032رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922866رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الوروي خالد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 886

   19033رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922865رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

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

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

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

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فداوي أسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 887

   19041رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922867رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14 الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 زهيري اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 888

   19042رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922909رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الدريوش سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 889

   19043رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922857رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   ركيب الت

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المكي حسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 890

   19045رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922897رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أبو صالح محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 891

   19052رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922913رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بنسلطانة امال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 892

   19061رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1817632رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 نايت خويا أسماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 893

   19066رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922878رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30ساعة  الى ال   11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اوعبو محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 894

   19070رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922868رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 نويشطي ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 895

   19083رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1815702رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لكريش سامية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 896

   19085رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1815398رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بشرى لوبيري :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 897

   19091رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1900989رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30لساعة  الى ا   11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوقدير خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 898

   19092رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922917رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022  يناير 13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 التومي اشراقة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 899

   19101رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922921رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اوحمان حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 900

   19107رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1816758رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14معة الج  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 رحاني هدى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 901

   19111رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1821224رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14عة الجم  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الخراصي صالح  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 902

   19113رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1917176رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 باعامل عبد الحفيظ :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 903

   19119رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1802428رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الناصري يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 904

   19121رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1606479رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

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

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

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت مالك احمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 905

   19126رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922951رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 نويعر عبير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 906

   19128رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1712418رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 العلوي سكينة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 907

   19129رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1210833رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 باحد ابتسام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 908

   19136رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1552123رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كمال مليكة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 909

   19144رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1716085رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اغمور يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 910

   19147رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823404رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

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

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

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 حنضور ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 911

   18012رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822950رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 روم محمود  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 912

   18014رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822962رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 تنحكمة صالح  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 913

   18024رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822954رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اوعدو توفيق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 914

   18025رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822979رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الكربوز نزهة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 915

   18029رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822947رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

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

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المين فاتحة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 916

   18033رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822996رقم  

 3الخزانة  : القاعة

لث الفصل الثا  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 وسطني زياد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 917

   18043رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823000رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

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

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

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 918

   18061رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823010رقم  

 3انة الخز : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بويفسكي هدى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 919

   18092رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823021رقم  

 3زانة الخ : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 920

   18101رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822991رقم  

 3خزانة ال : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 921

   18117رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1103624رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

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

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

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 922

   18141رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1616474رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14معة الج  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 923

   18174رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1600677رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14ة الجمع  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية



 
 

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

  رقم االمتحان : 924

   18181رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823046رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   التركيب 

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14عة الجم  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 925

   18214رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823070رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

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

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

introduction to 
general linguistics  

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

culture and 
society GB and 

USA  
  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   15السبت 

 
 

 

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

  رقم االمتحان : 926

   17085رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1442095رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13س الخمي  النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية
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 َكرشان حمزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 927

   17097رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1825877رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل الثالث 

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   13الخميس   النحو 

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

langues et sociétés   10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

l'nterculturel   12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   14الجمعة  

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

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

 
 

 

 مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية


