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 العوداني زهرة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1

   22001رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131329رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الساعة   الى   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 اكزول خالد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 2

   22002رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130957رقم  

 مدرج ال : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 شتكير جواد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 3

   22003رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131330رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الدبمدخل الى دراسة ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00  من الساعة  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 امين عبد العزيز  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 4

   22004رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131071رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18 الثالثاء  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 لرماش فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 5

   22005رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130992رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

دخل الى العلوم م
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 وسو رحمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 6

   22006رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130946رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 احميمادي الهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 7

   22008رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131003رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19 االربعاء  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الساعة   الى   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 موحاتي لمياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 8

   22009رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130934رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00ن الساعة  م  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 ابن الوليد سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 9

   22010رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130972رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

علوم مدخل الى ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 هنا محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 10

   22011رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131133رقم  

 المدرج  : القاعة

صل  األولالف  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 11

   22012رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131265رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الكرارسي وليد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 12

   22013رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131178رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ة االسالمية المكتب

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوصلح حنان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 13

   22014رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131138رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لمودن مونية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 14

   22015رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130916رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   خل الى دراسة اللغة مد 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 حفصة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 15

   22016رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130917رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00اعة  من الس  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   الجنبية اللغة ا

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لمؤذن جهان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 16

   22017رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130941رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20لخميس ا  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 بلحنين عادل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 17

   22018رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130983رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لبيهي زينب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 18

   22019رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131331رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   راسة اللغة مدخل الى د 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ماعيلبصبوص اس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 19

   22020رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130977رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21لجمعة ا  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بلفقيه يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 20

   22022رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130935رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ميور إكرام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 21

   22022رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130926رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ة اللغوية المكتب

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الكمام هشام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 22

   22023رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130970رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18لثالثاء ا  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اليعقوبي محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 23

   22024رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131332رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير ين  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايصرغن حفصة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 24

   22025رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131302رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   لى دراسة االدبمدخل ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بناصري هدى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 25

   22026رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131336رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لعكيد سلمى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 26

   22027رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131082رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير  ي  18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 موراجي امينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 27

   22028رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131083رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   تبة االدبية المك

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 احمديس ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 28

   22029رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131004رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دبمدخل الى دراسة اال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 خطوا هاجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 29

   22030رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131337رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ير  ينا 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30لساعة  الى ا   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 داود خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 30

   22031رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131010رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

الى العلوم مدخل 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 حيمو خديجة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 31

   22032رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131333رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اخريض الحسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 32

   22033رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131338رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30لساعة  الى ا   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الكرتي ايوب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 33

   22034رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131166رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المرتوس كوتر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 34

   22035رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130959رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المتوج اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 35

   22036رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130975رقم  

 المدرج  : القاعة

ل  األولالفص  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بامهاود أيوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 36

   22037رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130947رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 الحاج سفيان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 37

   22038رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131005رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00ة  من الساع  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   تبة االسالمية المك

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 طاهر عبد الحليم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 38

   22039رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130932رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  سالمية اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 حريم رضى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 39

   22040رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131182رقم  

 المدرج  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ر يناي 19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بحتار خديجة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 40

   22041رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131339رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية  اللغة

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ابو الوفاء فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 41

   22042رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130929رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   سالمية المكتبة اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 عفيف محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 42

   22043رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130964رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20س الخمي

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 التباع رقية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 43

   22044رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130911رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ى دراسة اللغة مدخل ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 خولةغانم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 44

   22045رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131310رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21جمعة ال  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 سوكراتي لبنى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 45

   22046رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131015رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 وحمان حفيظة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 46

   22047رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131030رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   بة اللغوية المكت

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوكريم محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 47

   22048رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130930رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مساعد مهدي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 48

   22049رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131243رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 غالي عبد الصادق :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 49

   22050رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131326رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   مية المكتبة االسال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوطيرة هشام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 50

   22051رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131342رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 عليببا سعيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 51

   22052رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130942رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   دراسة اللغة  مدخل الى

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 حمد أحدو م :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 52

   22053رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131285رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21معة الج  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فاضل عبد الرزاق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 53

   22054رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130985رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مخلوف نادية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 54

   22055رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131095رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   كتبة اللغوية الم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ابن اوشن عبد الغفور :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 55

   22056رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131056رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   راسة اللغة مدخل الى د 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 حسنالوالي م :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 56

   22057رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130919رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21معة الج  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوصرغ رشيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 57

   22058رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131175رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير  ي  20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 نزهة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 58

   22059رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130960رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغوية المكتبة 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فيصل رشيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 59

   22060رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131027رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوقراب أميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 60

   22062رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130995رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لحنين سفيان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 61

   22063رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131034رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   راسة االدبمدخل الى د 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 العزاو ليلى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 62

   22066رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131139رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لخمام صفية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 63

   22067رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131000رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ر  يناي 18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المتوكي عمر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 64

   22068رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131057رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   االدبية المكتبة 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00  من الساعة  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مساعيف خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 65

   22069رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131054رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اسركال ربيعة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 66

   22070رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130915رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ر  يناي 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الغياط خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 67

   22071رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131116رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

ى العلوم مدخل ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أهالف كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 68

   22072رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131334رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مصلوح عبد الرفيق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 69

   22073رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131350رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19 االربعاء  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الساعة   الى   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الواح حفصة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 70

   22074رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131253رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة   من  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اسلهمي عزيزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 71

   22075رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131344رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

 مدخل الى العلوم
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 شستفيق رقية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 72

   22076رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131335رقم  

 المدرج  : القاعة

ل  األولالفص  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أفزى حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 73

   22077رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131066رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 شكور ليلى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 74

   22078رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131092رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المية المكتبة االس

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الساخي ايمان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 75

   22079رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130948رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20يس الخم

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لوريدي لبنى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 76

   22080رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131168رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لى دراسة اللغة مدخل ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة   من  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فاطمة الزهراء  وشان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 77

   22081رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131210رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية اللغة 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كاشط نبيل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 78

   22082رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131346رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20لخميس ا  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لمقدم زينب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 79

   22083رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131241رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير  ين 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 عمير حفصة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 80

   22084رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131238رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   للغة مدخل الى دراسة ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 زهراء اتغزى فاطمة ال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 81

   22085رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131347رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21لجمعة ا  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 هاشمي سليمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 82

   22086رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131348رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 صابرين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 83

   22087رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130999رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   كتبة اللغوية الم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اجروض نادية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 84

   22088رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131164رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   غة مدخل الى دراسة الل

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أيت طرحى ليلى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 85

   89220رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131349رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أيت طرحى زكية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 86

   22090رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131351رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دخل الى دراسة االدبم

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ر  يناي 20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 اكرامن سامية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 87

   22091رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131029رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ة اللغوية المكتب

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 لعميم شيماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 88

   22092رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131026رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لغة مدخل الى دراسة ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أملو مليكة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 89

   22093رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131352رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير ي  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ناجح عبد هللا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 90

   22094رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131353رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ل الى دراسة االدبمدخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 شريف موالي عبد الكريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 91

   22095رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131186رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   كتبة اللغوية الم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الراضي ماجدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 92

   22097رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131006رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لغة مدخل الى دراسة ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 سكيتو شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 93

   82209رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130898رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30لساعة  الى ا   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مشاي حفصاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 94

   22099رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131087رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الى دراسة االدبمدخل 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لعزيز سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 95

   22100رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131153رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 البوخاري سلمى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 96

   22101رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131345رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 السباعي ابتسام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 97

   22102رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131052رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ة االجنبية اللغ

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اللوزي مرية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 98

   22103رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131354رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   مية المكتبة االسال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 الخوش عبد اللطيف :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 99

   22104رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131215رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  ية االسالم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 انقيرة أمين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 100

   22105رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131208رقم  

 المدرج  : القاعة

لالفصل  األو  

 استدعاء للمشاركة في 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   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022 يناير 19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الكوباع ابراهيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 101

   22106رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131279رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   للغة االجنبية ا

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 تاودي عبد العزيز  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 102

   22107رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131276رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00  من الساعة  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   بة االسالمية المكت

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 إلطاف مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 103

   22108رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131246رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  ية االسالم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 السمايطي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 104

   22109رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131079رقم  

 المدرج  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ير ينا  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 احدير عبد الحكيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 105

   22110رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131231رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 الشامية خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 106

   22111رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131147رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   مكتبة االسالمية ال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 العتريك هدى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 107

   22112رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131048رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  سالمية اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 تنسين غزالن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 108

   22113رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131055رقم  

 المدرج  : القاعة

األولالفصل    

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير ي  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 عزي يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 109

   22114رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130988رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 حيدة فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 110

   22115رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130896رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   مكتبة االسالمية ال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الهوف ليلى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 111

   22116رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131148رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  المية االس

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الشويدي فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 112

   22117رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130976رقم  

 المدرج  : القاعة

األول الفصل   

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مور عفاف :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 113

   22118رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131024رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   غة االجنبية الل

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الخال سلمى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 114

   22119رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131070رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   مية المكتبة االسال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الروتعي سميرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 115

   22120رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131022رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20ميس الخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 انفلوس خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 116

   22121رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131358رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ل الى دراسة اللغة مدخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الكزيلي سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 117

   22122رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131355رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كرام مليكة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 118

   22123رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131016رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20لخميس ا  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 حاتم كوثر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 119

   22124رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131364رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير  ين 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 120

   22125رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131190رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   سة اللغة مدخل الى درا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00ة  من الساع  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

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

 

                                                                 
 

 إكرامعبدالنور  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 121

   22126رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131365رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21لجمعة ا  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 القاسمي نعيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 122

   22127رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131191رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20س الخمي  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 فال نادية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 123

   22128رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131216رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   كتبة اللغوية الم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 بنشليح خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 124

   22129رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130928رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   للغة مدخل الى دراسة ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 الزهراء  لموالدة فاطمة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 125

   22130رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131091رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ية اللغة االجنب 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 سوكيب ضحى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 126

   22131رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131025رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 ايالل نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 127

   22132رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131217رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مكتبة اللغوية ال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022  يناير 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 بوكدوس زهيرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 128

   22133رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131008رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغة مدخل الى دراسة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 برهموش فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 129

   22134رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131076رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21 الجمعة  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أكرار عبد الرحيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 130

   22135رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131366رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أهشطار عادل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 131

   22136رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131359رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   كتبة اللغوية الم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت المحجوب محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 132

   22137رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131180رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   سة اللغة مدخل الى درا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00ة  من الساع  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 دولجان محم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 133

   22138رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131367رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21ة الجمع  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 تزكين مليكة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 134

   22139رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131061رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير  ي  20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لطرش أحمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 135

   22140رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131360رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   للغوية المكتبة ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المرضي حمزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 136

   22141رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131163رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30لى الساعة  ا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مة الزهراء االدريسي التويري فاط :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 137

   22143رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131356رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00  من الساعة  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   نبية اللغة االج

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اكسير مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 138

   22145رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131357رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ساعة  الى ال   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20ميس الخ  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المنار مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 139

   22146رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131361رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير  ين 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 العابد محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 140

   22147رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1706440رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ة اللغة مدخل الى دراس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00  من الساعة  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لةالكتاني خو :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 141

   22148رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131362رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21عة الجم  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الشاكري هشام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 142

   22149رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131099رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 زهير محسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 143

   22150رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131098رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغوية  المكتبة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 عيشت فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 144

   22151رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130967رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   غة مدخل الى دراسة الل

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 السليماني حفصة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 145

   22152رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131224رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21 الجمعة  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الريوش نعيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 146

   22153رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131363رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير  ي  20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المدن هاجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 147

   22154رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131340رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغوية المكتبة 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ويس حورية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 148

   22155رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131368رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 موهير ابتسام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 149

   22156رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130906رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022 يناير  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 خشاف سعيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 150

   22157رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131369رقم  

 المدرج  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دراسة االدبمدخل الى 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة   من  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فرتات سناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 151

   22158رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131370رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوابرين مونية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 152

   22159رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2005048رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18ء الثالثا  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30لساعة  الى ا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 عصمان سلمى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 153

   22160رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131271رقم  

 1قاعة ال : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 شويري فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 154

   22161رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131372رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دخل الى دراسة االدبم

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ر  يناي 20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 السماللي ياسمين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 155

   22162رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131289رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   تبة اللغوية المك

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الباز هشام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 156

   22163رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131373رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لغة مدخل الى دراسة ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اشهيبة المصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 157

   22164رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130905رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21عة الجم  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اشهيبة اسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 158

   22165رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131204رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20س الخمي  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 تبروع حليمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 159

   22166رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131126رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير  ين 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بونكزات مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 160

   22167رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131049رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   راسة اللغة مدخل الى د 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فوزية ازوكاي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 161

   22168رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131088رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ة اللغة االجنبي

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الحصار سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 162

   22169رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131127رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30لساعة  الى ا   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20خميس ال  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 بوزيد سعاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 163

   22170رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131307رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30ة  الى الساع   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اوراغ حكيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 164

   22171رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131291رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   الى دراسة اللغة مدخل 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00ن الساعة  م  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كدول وهيبة ام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 165

   22172رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130908رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اوراغ ايوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 166

   22173رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131375رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ة المكتبة االسالمي

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 عبلة انس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 167

   22174رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131085رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بنعمي خالد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 168

   22175رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131001رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   دراسة اللغة مدخل الى 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ريم حسنأيت وك :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 169

   22176رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130921رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   بية اللغة االجن

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 العلواني مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 170

   22177رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130993رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ة المكتبة االسالمي

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فرحات خولة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 171

   22178رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131376رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 امرهون فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 172

   22179رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130986رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   الى دراسة اللغة مدخل 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00ن الساعة  م  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كور عبد السالماس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 173

   22180رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131377رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ة االجنبية اللغ

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 وسالم بوباكر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 174

   22181رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131100رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   سالمية المكتبة اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لغزاونة ياسير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 175

   22182رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131378رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  ية االسالم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 واشي محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 176

   22183رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131109رقم  

 1القاعة  : القاعة

لالفصل  األو  

 استدعاء للمشاركة في 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   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022 يناير 19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الملوع موالي يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 177

   22184رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131341رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الخازوم حمزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 178

   22185رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131170رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00عة  من السا  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   كتبة االسالمية الم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 حدو فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 179

   22186رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131272رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 180

   22187رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131157رقم  

 1القاعة  : القاعة

ل  األولالفص  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لوجاني عبد الرحيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 181

   22188رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131379رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30ساعة  الى ال   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المهراوي عبدهللا  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 182

   22189رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131200رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 باجي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 183

   22190رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130989رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

العلوم مدخل الى 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 البردوني عبد الصمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 184

   22192رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130907رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الدبية المكتبة ا

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 قدوري سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 185

   22193رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131096رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 زروان بدر الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 186

   22194رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131111رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اراوي معاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 187

   22195رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131188رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022  يناير 18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 شاكر سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 188

   22196رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131150رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   االدبية المكتبة 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00  من الساعة  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أزات سمراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 189

   22197رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131013رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوزيان يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 190

   22198رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130990رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير  ي  18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بلخوخ نعمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 191

   22199رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131328رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

ل الى العلوم مدخ
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الشادلي فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 192

   22200رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131038رقم  

 1ة القاع : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 برهوم أسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 193

   22201رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131110رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   سة االدبمدخل الى درا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 هروز سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 194

   22202رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131193رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

الى العلوم  مدخل
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 هيدور محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 195

   22203رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131398رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   بية المكتبة االد 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الرامي حنان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 196

   22204رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131169رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19بعاء االر  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بطار نزهة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 197

   22205رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131399رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 البانوز معاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 198

   22206رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131249رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لى العلوم مدخل ا
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 املوي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 199

   22207رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2012836رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ة المكتبة االدبي

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 شمنان هشام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 200

   22208رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131387رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19ء االربعا  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الحمادي عبد الحفيظ :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 201

   22209رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131140رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30ى الساعة  ال   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ابجاوا عمر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 202

   22210رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131400رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

خل الى العلوم مد 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 القياري سمية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 203

   22211رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131039رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   االدبية المكتبة 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00  من الساعة  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 دحاني سهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 204

   22212رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131046رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الزموري سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 205

   22213رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131050رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الزيات ابتسام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 206

   22214رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131314رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ر  يناي 18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الصالحي عبد الوالي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 207

   22215رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130961رقم  

 1اعة الق : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فخري نادية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 208

   22216رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130981رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   اسة االدبمدخل الى در

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فريحة حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 209

   22217رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131266رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 تجاني فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 210

   22218رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131120رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 حمزة دغيري :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 211

   22219رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131146رقم  

 1ة القاع : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الصدقي ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 212

   22220رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131119رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   اسة االدبمدخل الى در

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 السايح امال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 213

   22221رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131036رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوحيا سلمى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 214

   22222رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131089رقم  

 1القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ارمان احسان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 215

   22223رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131395رقم  

 1ة القاع : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 عالوي سفيان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 216

   22224رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131128رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   سة االدبمدخل الى درا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الرحالي فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 217

   22225رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131185رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 سرهو وفاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 218

   22226رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131220رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 نانة هيبة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 219

   22227رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131321رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مكتبة االدبية ال

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 غافري هبة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 220

   22228رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130914رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الدبمدخل الى دراسة ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00  من الساعة  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 صدوق خميسة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 221

   22229رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130910رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 ميمون خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 222

   22230رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131143رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 طاغرة حياة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 223

   22231رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131250رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مكتبة االدبية ال

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ابريديز محجوبة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 224

   22232رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131214رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   اسة االدبمدخل الى در

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 زروالي مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 225

   22233رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131300رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ازكي سناء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 226

   22234رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131067رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 دحاني انصاف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 227

   22237رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131404رقم  

 2 القاعة : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   لمكتبة االدبية ا

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المصواب هدى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 228

   22238رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130895رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ة االدبمدخل الى دراس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 حيمود سهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 229

   22239رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131405رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18لثالثاء ا  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00  من الساعة  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 محمد احمد حنان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 230

   22240رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131406رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18لثالثاء ا  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لهواوي عبد الصمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 231

   24222رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131407رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21 الجمعة  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 تدرارت أميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 232

   22243رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131408رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20س الخمي  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الطاهري اسماعيل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 233

   22244رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131028رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 عبدالكريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 234

   22245رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131090رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   خل الى دراسة اللغة مد 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المالوي جميلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 235

   22246رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131197رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ة االجنبية اللغ

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اغدو معاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 236

   22247رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131409رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   مية المكتبة االسال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 هربل فرح  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 237

   22248رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131014رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30ة  الى الساع   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 بالل لطيفة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 238

   22249رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823297رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   خل الى دراسة اللغة مد 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 السوسي حمزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 239

   22250رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131410رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية اللغة 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الصالحي حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 240

   22251رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131171رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   سالمية المكتبة اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 النكر المهدي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 241

   22252رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131411رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايد عبد الرحمان ابراهيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 242

   22253رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131060رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19عاء االرب  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كنصور كريمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 243

   22254رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131240رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 244

   22255رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131390رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لوم مدخل الى الع
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الرعيدي سعيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 245

   22256رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1605661رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اقديم ابراهيم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 246

   22257رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131225رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19ء االربعا  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كرومي زينب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 247

   22258رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131201رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 فراجي سمية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 248

   22259رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131413رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لى العلوم مدخل ا
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت علي شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 249

   22260رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131414رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دبية المكتبة اال

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الهرومي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 250

   22261رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131415رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أحميد كريمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 251

   22262رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131064رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022اير  ين 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الحيمص ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 252

   22263رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131396رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

خل الى العلوم مد 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اشليح ربيعة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 253

   22264رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1719345رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الدبية المكتبة ا

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 القريشي نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 254

   22265رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131031رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   بمدخل الى دراسة االد 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مرزيق هدى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 255

   22266رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131417رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير  ي  18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوتمني خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 256

   22267رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130965رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

دخل الى العلوم م
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 سناء الصغير :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 257

   22268رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131145رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   االدبية المكتبة 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00  من الساعة  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 شخمان ءامنة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 258

   22269رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131019رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 عباسي حفصة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 259

   22271رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131058رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير  ي  18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوهب ابراهيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 260

   22272رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131401رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

دخل الى العلوم م
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أخشاون فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 261

   22273رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131397رقم  

 2عة القا : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اوتماسينت سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 262

   22274رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131239رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دراسة االدب مدخل الى

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00ن الساعة  م  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 البيار سميرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 263

   22275رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131234رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ة المكتبة اللغوي 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 هداجي هند :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 264

   22276رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1920817رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18 الثالثاء  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30ساعة  الى ال   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 خياطي مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 265

   22277رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131277رقم  

 2اعة الق : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 عتاق سلمى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 266

   22278رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131179رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   سة االدبمدخل الى درا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بلعسري رشيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 267

   22279رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131286رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 احميميد فوزية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 268

   22280رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131227رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18 الثالثاء  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30ساعة  الى ال   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اإلدريسي مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 269

   22281رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131155رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 احميميد نسيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 270

   22282رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131418رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الى دراسة االدبمدخل 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 ابريك حنان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 271

   22283رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130958رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   للغوية المكتبة ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ابوسو اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 272

   22284رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131125رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18لثالثاء ا  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 مويسى سلمى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 273

   22285رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131419رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير ين  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 باحسون آسية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 274

   22286رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131230رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ل الى دراسة االدبمدخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 افارس كريمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 275

   22287رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131059رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لغوية المكتبة ال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 البحر كريمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 276

   22288رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130943رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كوكو سارة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 277

   22289رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131420رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30ة  الى الساع   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ر يناي  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بامنصور كريمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 278

   22290رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131421رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ل الى دراسة االدبمدخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الهاللي عبد الرحمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 279

   22292رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131422رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مكتبة اللغوية ال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022  يناير 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 برهومي محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 280

   22293رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131423رقم  

 2القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغة  مدخل الى دراسة

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بدوي مروة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 281

   29422رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131299رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21 الجمعة  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الحوراني سمية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 282

   22296رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131424رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 صهراني حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 283

   22297رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131255رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لمكتبة اللغوية ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ر  يناي 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 حناج حليمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 284

   22298رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131080رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغة  مدخل الى دراسة

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الرحيماخماصي عبد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 285

   22299رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130987رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ية اللغة االجنب 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اوشن عبد الواحد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 286

   22300رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131068رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30لى الساعة  ا   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ية المكتبة االسالم 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 احمو ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 287

   22301رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131160رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30ة  الى الساع   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 النويكض نجاة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 288

   22302رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131251رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   الى دراسة اللغة  مدخل

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 يت إيشو الحسينأ :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 289

   22303رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131382رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ة االجنبية اللغ

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الصبراوي يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 290

   22304رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130963رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   السالمية المكتبة ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 متوكل زكرياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 291

   22305رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130927رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  ية االسالم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 جعفني مختار  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 292

   22306رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131427رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   كتبة االدبية الم

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اوالمين نسيبة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 293

   22307رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131115رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ة االدبمدخل الى دراس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 رمضان عبد الوهاب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 294

   22308رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131161رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 بال عثمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 295

   22309رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131428رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ركيبي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 296

   22310رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131318رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ير ينا   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 جوكر اسماعيل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 297

   22311رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131429رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ل الى دراسة االدبمدخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 السالمي السعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 298

   22312رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131078رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغوية  المكتبة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 سليماني عواطيف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 299

   22313رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131212رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   للغة مدخل الى دراسة ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 نسر حنان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 300

   22314رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131207رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 وامران عبد الحق :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 301

   22315رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131047رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الهزيم حليمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 302

   22316رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131425رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مكتبة اللغوية ال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022  يناير 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 رضوان حكيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 303

   22317رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131433رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغة  مدخل الى دراسة

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اءالزريفي اسم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 304

   22318رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022317رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21جمعة ال  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 وشواشي ايمن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 305

   22319رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131209رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 زعام عبد الهادي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 306

   22320رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131434رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 احساين معاد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 307

   22321رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131136رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   دراسة اللغة  مدخل الى

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 إنصافسكوم   :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 308

   22322رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131174رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ة اللغة االجنبي

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بزة محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 309

   22323رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131402رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 310

   22324رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131074رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لمكتبة اللغوية ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ر  يناي 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 ازناك ليلى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 311

   22325رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130938رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغة  مدخل الى دراسة

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 وارصة منال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 312

   23262رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131435رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21ة الجمع  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 امنصور رابحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 313

   22327رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130924رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 اسعيد فوزية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 314

   22328رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130971رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مكتبة اللغوية ال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022  يناير 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

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

 

                                                                 
 

 األحمدي زهرة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 315

   22329رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131303رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ة اللغة مدخل الى دراس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00  من الساعة  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 مي سهام الهاش :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 316

   22330رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131221رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21جمعة ال  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 الطاير فاطمة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 317

   22331رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131023رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20س الخمي  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 318

   22332رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131158رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 319

   22333رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131436رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لى دراسة اللغة مدخل ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة   من  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الحاج زينب  ايت :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 320

   22334رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131275رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00اعة  من الس  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   الجنبية اللغة ا

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كاملي مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 321

   22335رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131282رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30لى الساعة  ا   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ية المكتبة االسالم 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 عبد العالي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 322

   22336رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131247رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30ى الساعة  ال   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  ة االسالمي

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بنعروب صالح  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 323

   22337رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131093رقم  

 3القاعة  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ر يناي 19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بيي فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 324

   22339رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131042رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022 يناير 19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 حدو يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 325

   22340رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131437رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00عة  من السا  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   كتبة االسالمية الم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اوراو ابراهيم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 326

   22341رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131261رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوكيوض فاضمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 327

   22342رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131438رقم  

 3القاعة  : القاعة

لفصل  األولا  

 استدعاء للمشاركة في 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   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ء االربعا  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30لساعة  الى ا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 عادل نجوى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 328

   22343رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131248رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ر يناي 19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 العراقي سناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 329

   22344رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131394رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   لمكتبة االسالمية ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 العمراوي عتيقة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 330

   22345رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131069رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00  من الساعة  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

وم مدخل الى العل
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الكجاج يونس  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 331

   22346رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131306رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19عاء االرب  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 زيان الحسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 332

   22347رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131176رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير ي  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 طويل حميد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 333

   22348رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131081رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   لمكتبة االسالمية ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوخريص مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 334

   22349رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131205رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اشتكير خالد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 335

   22350رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131283رقم  

 3القاعة  : القاعة

فصل  األولال  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19 االربعاء  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 علواني محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 336

   22352رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131086رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ير ينا  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لعكيدي أسامة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 337

   22353رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130952رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 معروف عبد الرحيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 338

   22354رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131439رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00اعة  من الس  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لعلوم مدخل الى ا
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 البصراوي خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 339

   22355رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131154رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ة المكتبة االدبي

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لكصير عبد المنعم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 340

   22356رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131386رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المزاهر مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 341

   22357رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131181رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

الى العلوم  مدخل
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 عزاب نادية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 342

   22358رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131118رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   بية المكتبة االد 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 االبرش ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 343

   22359رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131440رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 سدرف فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 344

   22360رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131316رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18 الثالثاء  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بابا خليل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 345

   22361رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131441رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022  يناير 18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الشغافي عبداللطيف :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 346

   22362رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130996رقم  

 3ة القاع : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 نجاري سهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 347

   22363رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2005534رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ة االدبمدخل الى دراس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بنعياد أيوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 348

   22364رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130997رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لشكر زهرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 349

   22365رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131183رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير  ين 18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ابواب نجمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 350

   22366رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131198رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   تبة االدبية المك

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 توفيق هللا هدى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 351

   22367رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130944رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ة االدبمدخل الى دراس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 البجدلي فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 352

   22368رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131105رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لغوية المكتبة ال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بلوك بلوك  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 353

   22369رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131294رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بلوك نور الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 354

   22370رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131293رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير ي  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ادراز سميرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 355

   22371رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131194رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   خل الى دراسة االدبمد 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022  يناير 20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الفرجاني فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 356

   22372رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131284رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير  ي  20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بنسليمان شيماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 357

   22373رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131072رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ى دراسة اللغة مدخل ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 حي حمزةبلما :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 358

   22375رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131292رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   بية اللغة االجن

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الكادري وفاء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 359

   22376رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131388رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الساعة   الى   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الناجم خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 360

   22377رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131384رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الجنيدي وفاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 361

   22378رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130978رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   الى دراسة اللغة مدخل 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00ن الساعة  م  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 حيراني عبد الحقال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 362

   22379رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131443رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   غة االجنبية الل

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 مسن مروان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 363

   22380رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1919839رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المية المكتبة االس

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 النقي عبد الرحيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 364

   22381رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131444رقم  

 3القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  مية االسال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 السوايطي ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 365

   22382رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131305رقم  

 3القاعة  : القاعة

األول  الفصل  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30ة  الى الساع   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 باسم االدريسي مروان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 366

   22383رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131445رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30لساعة  الى ا   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 أخساي فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 367

   22384رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131020رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 منصور سفيان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 368

   22385رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130902رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

علوم مدخل الى ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 جاري الهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 369

   22386رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131035رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19بعاء االر  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30ى الساعة  ال   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية
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 ايت لشهب حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 370

   22387رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131189رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19 االربعاء  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الساعة   الى   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 371

   22388رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131103رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022  يناير 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

  رقم االمتحان : 372

   22389رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130903رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لى العلوم مدخل ا
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 خلوف صفية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 373

   22390رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131257رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ازكير مينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 374

   22391رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2005696رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19 االربعاء  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الساعة   الى   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بويهي حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 375

   22392رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1705801رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الوردي كنزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 376

   22393رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131446رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00اعة  من الس  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لعلوم مدخل الى ا
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 احوجكل اسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 377

   22394رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131450رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لهيلة زهيرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 378

   22395رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131075رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19 االربعاء  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الساعة   الى   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أبهي ربيعة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 379

   22396رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131073رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 متوم بدر الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 380

   22397رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131451رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

ى العلوم مدخل ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 السيد كوثر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 381

   22399رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131452رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 احساين اسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 382

   22400رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131268رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 زيري عز الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 383

   22401رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131211رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الزرقطوني أميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 384

   22402رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020817رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير  ي  18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كسران مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 385

   22403رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131196رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   كتبة االدبية الم

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أبال أسامة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 386

   22404رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1913554رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الدبمدخل الى دراسة ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00  من الساعة  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بنخليفة محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 387

   22405رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2010866رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ء الثالثا  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوهدي حفصة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 388

   22406رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2008305رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ير  ينا 18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 صابر نورة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 389

   22407رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131385رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ة االدبية المكتب

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لغزال عبد الناصر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 390

   22408رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131232رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الباض سهيلة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 391

   22409رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131032رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

علوم مدخل الى ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 رحو مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 392

   22410رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131448رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 معطاوي شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 393

   22411رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131065رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19ء االربعا  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المودالي فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 394

   22412رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131453رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18 الثالثاء  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 انجار مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 395

   22413رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130984رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ر  يناي 18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الغيالني عز الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 396

   22414رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131045رقم  

 4عة القا : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فوضال اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 397

   22415رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131431رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   اسة االدبمدخل الى در

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 زبيري مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 398

   22416رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131159رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت احماد عمران :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 399

   22417رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1701258رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18ء الثالثا  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30لساعة  الى ا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 اليازيد عبد الحي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 400

   22418رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130998رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أوديلي أمينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 401

   22419رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131454رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022اير  ين 20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بطربوش خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 402

   22420رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131455رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   بة اللغوية المكت

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بط خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 403

   22421رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131219رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوتوكاس نور الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 404

   22422رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131426رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21عة الجم  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 لعصيب حكيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 405

   22423رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131389رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أيت الغماري إكرام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 406

   22424رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130979رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الغزالني عبد هللا  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 407

   22425رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131456رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   خل الى دراسة اللغة مد 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الحسايني عبد هللا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 408

   22426رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131313رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بلحسن فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 409

   22427رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131403رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   االسالمية  المكتبة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الودي سناء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 410

   22428رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1611482رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  ية االسالم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الجامع سناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 411

   22429رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131037رقم  

 4القاعة  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ير ينا  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فائق نجاة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 412

   22430رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131383رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   غة االجنبية الل

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ازبيري عبد الغفور  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 413

   22431رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131137رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00ة  من الساع  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   تبة االسالمية المك

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الكوري شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 414

   22432رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130900رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  سالمية اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 نبولسي محمود :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 415

   22433رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130945رقم  

 4القاعة  : القاعة

صل  األولالف  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 كتاف حسناء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 416

   22434رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131063رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022 يناير 19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت زايد حفصة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 417

   22435رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130980رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   لمكتبة االسالمية ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوناصر مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 418

   22436رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131113رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

 مدخل الى العلوم
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 احمري أسامة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 419

   22438رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131290رقم  

 4القاعة  : القاعة

لفصل  األولا  

 استدعاء للمشاركة في 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   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ء االربعا  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30لساعة  الى ا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الكرز نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 420

   22440رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130931رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير ين 19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 افقير عبد الكريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 421

   22441رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131460رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 رشيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 422

   22442رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131458رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

ى العلوم مدخل ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الفاضلي فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 423

   22443رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131308رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   بية المكتبة االد 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 قرميش عبد هللا  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 424

   22444رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131463رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 ناصر اد منصور  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 425

   22445رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131459رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اعلي سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 426

   22446رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131461رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

خل الى العلوم مد 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بهدي حسناء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 427

   22447رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131106رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دبية المكتبة اال

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 أموسي عبد الجليل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 428

   22448رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131466رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دبمدخل الى دراسة اال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 المودن خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 429

   22449رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131222رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18 الثالثاء  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 اايت حميد عبد هللا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 430

   22451رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131467رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18 الثالثاء  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30ساعة  الى ال   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 سالم حسنة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 431

   22452رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131021رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022 يناير  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 بوعلي محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 432

   22453رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131469رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ى دراسة االدبمدخل ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 الحوريشي معاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 433

   22454رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131162رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   وية المكتبة اللغ

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 الديهمو محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 434

   22455رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131097رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ة مدخل الى دراسة اللغ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

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

 

                                                                 
 

 فرت شيماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 435

   22456رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131470رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير ي  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اومزطي سعاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 436

   22457رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131472رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   خل الى دراسة االدبمد 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022  يناير 20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 إيمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 437

   22458رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130969رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغوية المكتبة 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عاللي جهاد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 438

   22459رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131473رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18لثالثاء ا  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بويهي لطيفة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 439

   22460رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131474رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 القوري زكرياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 440

   22461رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023006رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير  ي  20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 برجاوي فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 441

   22462رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131040رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اقشباب زهرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 442

   22463رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131475رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   دراسة اللغة  مدخل الى

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 رضوان كوثري :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 443

   22464رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131476رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ية اللغة االجنب 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شبار ابراهيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 444

   22465رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130922رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20لخميس ا  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الشكوري محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 445

   22467رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131464رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنعمر خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 446

   22468رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131449رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ى دراسة اللغة مدخل ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شخي وجدانالبو :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 447

   22469رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130966رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 واري كوثر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 448

   22470رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131149رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20لخميس ا  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 باخلي حياة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 449

   22471رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131108رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 منديل الطاهر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 450

   22472رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130925رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ى دراسة اللغة مدخل ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 يم مريم بوقس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 451

   22473رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131478رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   بية اللغة االجن

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 وشن عبدالعالي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 452

   22474رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131141رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المية المكتبة االس

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 وونزار المهدي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 453

   22475رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130939رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 جناح محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 454

   22476رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130923رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   دخل الى دراسة اللغة م

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 دقوني سليمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 455

   22477رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131479رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ة االجنبية اللغ

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 الشرع محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 456

   22478رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131480رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   االسالمية المكتبة 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 لعكيد اسماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 457

   22479رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131142رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  سالمية اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 برهومي رشيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 458

   22481رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131226رقم  

 4القاعة  : القاعة

األول  الفصل  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30ة  الى الساع   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 قزيز سالمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 459

   22482رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131392رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ياسين هاجر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 460

   22483رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130949رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ة االسالمية المكتب

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 فخيري دنيا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 461

   22484رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130991رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  مية االسال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اد علي زهيرة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 462

   22485رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131281رقم  

 4القاعة  : القاعة

األولالفصل    

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير ي  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اد وسعدن حياة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 463

   22486رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131053رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 العسري شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 464

   22487رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130962رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00عة  من السا  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   كتبة االسالمية الم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الدرعي عبد الرحيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 465

   22488رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131235رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لوم مدخل الى الع
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 خالدي امينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 466

   22489رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131327رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19بعاء االر  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30ى الساعة  ال   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 كرنيف رقية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 467

   22490رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130918رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30اعة  الى الس   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 درقاوي مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 468

   22491رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130955رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00ن الساعة  م  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحريزي ايوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 469

   22492رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131391رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

علوم مدخل الى ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 موافق نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 470

   22493رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130974رقم  

 4القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المعناوي عبد السالم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 471

   22494رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131252رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بورتام سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 472

   22495رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131256رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022اير  ين 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المنصوري وديع  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 473

   22497رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130950رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

دخل الى العلوم م
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 إدحماد وليد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 474

   22498رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131228رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   االدبية المكتبة 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00  من الساعة  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الصبار عبدالقادر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 475

   22499رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131218رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   االدبمدخل الى دراسة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00ة  من الساع  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البهير زهيرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 476

   22500رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131486رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18اء الثالث  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 نوار امينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 477

   22501رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131487رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير  ين 18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لخضر خديجة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 478

   22503رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131484رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   تبة االدبية المك

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شاكر سهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 479

   22504رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024026رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دبمدخل الى دراسة اال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 عمر كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 480

   22505رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131101رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنبيش خولة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 481

   22506رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131481رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022  يناير 18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ناجي عبد الرزاق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 482

   22507رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131259رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مكتبة االدبية ال

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الكرومي هجر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 483

   22508رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131468رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   االدب مدخل الى دراسة

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00عة  من السا  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 الحاج خلود :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 484

   22509رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131311رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الزريكة ايوب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 485

   22510رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131121رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30اعة  الى الس   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 قايدي سارة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 486

   22511رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131489رقم  

 5عة القا : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المرابط سناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 487

   22512رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130897رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   راسة االدبمدخل الى د 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 أيت احماد خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 488

   22513رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131491رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

الى العلوم  مدخل
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الزاهر سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 489

   22514رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131492رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دبية المكتبة اال

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوفوطة لطيفة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 490

   22515رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131493رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوبريك عبد العالي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 491

   22516رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131304رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ء الثالثا  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 هروز حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 492

   22517رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1708137رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ير  ينا 18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عرو أمينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 493

   22518رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131482رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ة االدبية المكتب

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بومسيس عبد المجيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 494

   22519رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131462رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   سة االدبمدخل الى درا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحجاوي أميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 495

   22520رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131494رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حدو عبد العالي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 496

   22521رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131485رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18اء الثالث  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 بودالل عبد اللطيف :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 497

   52322رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131102رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21 الجمعة  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المنصوري سفيان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 498

   22524رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131498رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 قاسمى حفيظ :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 499

   22525رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130909رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مكتبة اللغوية ال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022  يناير 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بكبير سعاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 500

   22526رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131496رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغة مدخل الى دراسة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 سيرة أمينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 501

   52722رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131497رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21 الجمعة  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الترابلسي اسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 502

   22528رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131041رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30اعة  الى الس   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20يس الخم  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بيضاح احمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 503

   22529رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131477رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير  ين 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الفاتحي جميلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 504

   22530رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131319رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   دراسة اللغة مدخل الى 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 سهام همسات  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 505

   22531رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131280رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 طيان آية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 506

   22532رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131499رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الكرفادي غزالن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 507

   22533رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131263رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير  ي  20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لقمان بوشرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 508

   22534رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131501رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   راسة اللغة مدخل الى د 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ح امكر فر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 509

   22535رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2008589رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21معة الج  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اكزاران نزهة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 510

   22537رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131233رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اقبلي لطيفة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 511

   22538رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131325رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ير  ينا 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البزاوي فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 512

   22539رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131295رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   خل الى دراسة اللغة مد 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ابن شنون خالد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 513

   22540رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131301رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ة االجنبية اللغ

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اللبدي خديجة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 514

   22541رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131505رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   سالمية المكتبة اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 كال حنان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 515

   22542رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130954رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20ميس الخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 املعب خديجة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 516

   22543رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131267رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   خل الى دراسة اللغة مد 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بودشيش عثمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 517

   22544رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131195رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية  اللغة

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عبد االله الكرطيط :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 518

   22545رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131315رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ة االسالمية المكتب

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عباد ايوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 519

   22546رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131104رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  ية االسالم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 محاسن عمر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 520

   22548رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131508رقم  

 5القاعة  : القاعة

لالفصل  األو  

 استدعاء للمشاركة في 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   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022 يناير 19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 افريوي كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 521

   22549رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2001060رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   غة االجنبية الل

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الرامي خالد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 522

   22550رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131503رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   سالمية المكتبة اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شيري سكينة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 523

   22551رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131260رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20لخميس ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوبريك خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 524

   22552رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131270رقم  

 5القاعة  : القاعة

لالفصل  األو  

 استدعاء للمشاركة في 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   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022 يناير 19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 قارس عثمان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 525

   22554رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131309رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ة االجنبية اللغ

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ملك الروس نورة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 526

   22555رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131510رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   االسالمية المكتبة 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 لال رشيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 527

   22556رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131511رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  سالمية اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الشهباوي عبدالحكيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 528

   22557رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130933رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحروكي بالل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 529

   22558رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131254رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 أيت امغار محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 530

   22559رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131223رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حقي فاطمة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 531

   22560رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131051رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

العلوم مدخل الى 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مرجاني حسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 532

   22561رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131114رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 عال سعاد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 533

   22562رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131519رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ابومالن رشيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 534

   22563رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131172رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30ة  الى الساع   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حمي لحسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 535

   22564رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131245رقم  

 5القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

علوم مدخل الى ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اموسى نعيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 536

   22566رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131312رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 القروي سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 537

   22567رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131526رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 االزلي محمد يونس  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 538

   22568رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131135رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

الى العلوم مدخل 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الوناس محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 539

   22569رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131507رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دبية المكتبة اال

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 عبد العزيز  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 540

   22570رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131509رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   االدبمدخل الى دراسة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00ة  من الساع  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 عربية ايوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 541

   22571رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131512رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الشاقي رشيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 542

   22572رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131513رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت علي كلثومة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 543

   22573رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131515رقم  

 11لقاعة ا : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اوخويا نعيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 544

   22574رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131516رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الى دراسة االدبمدخل 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اوميمون حفصة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 545

   22575رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131517رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لغوية المكتبة ال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لشهب فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 546

   22576رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131518رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوهالل وفاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 547

   22577رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131520رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير ي  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مروج سلمى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 548

   22578رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131521رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ل الى دراسة االدبمدخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اد منصور بهية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 549

   22579رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131522رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغوية  المكتبة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 باكبير نوار :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 550

   22580رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131523رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   غة مدخل الى دراسة الل

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 احسيني اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 551

   81225رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131524رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21 الجمعة  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 الشلح مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 552

   22582رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131525رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 السعيد محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 553

   22583رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131502رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مباريك امال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 554

   22584رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131527رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لى دراسة اللغة مدخل ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة   من  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ازي محمدالت :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 555

   22585رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131077رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 نعيم عزيزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 556

   22589رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2121051رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ة المكتبة االسالمي

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حداوي هدى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 557

   22590رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134529رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اعرابات  امال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 558

   22591رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1211646رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ل الى دراسة اللغة مدخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوعياد  منى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 559

   22592رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134530رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية اللغة 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 النجاري  محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 560

   22593رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134531رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   سالمية المكتبة اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شجرة مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 561

   22594رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134532رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20لخميس ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البوعمري زكية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 562

   22595رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134534رقم  

 11القاعة  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ير ينا  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بستور  الهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 563

   22596رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134536رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المقتدي  فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 564

   22597رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134538رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 خيا  حسناء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 565

   22598رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3020057رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

العلوم مدخل الى 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اهوكار ابتسام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 566

   22599رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1501322رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ية المكتبة االدب 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 امهري  عبد هللا  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 567

   22600رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134539رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بلقاضي  زكرياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 568

   22601رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1602207رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18 الثالثاء  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنسالم  فوزية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 569

   22602رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134540رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بلمو ندى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 570

   22603رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134812رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   كتبة االدبية الم

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مزال  عبد الكريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 571

   22604رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134813رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دراسة االدبمدخل الى 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة   من  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بالحرشة حنان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 572

   22605رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134814رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ة المكتبة اللغوي 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوسكة زهرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 573

   22606رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134815رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18اء الثالث  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بشروري سهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 574

   22607رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134921رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30ة  الى الساع   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ر يناي  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوعوي معاد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 575

   22608رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134819رقم  

 11القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الى دراسة االدبمدخل 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 كشون  محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 576

   22609رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1445364رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   وية المكتبة اللغ

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عمراني  فدوى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 577

   22610رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3033973رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بلمسحوق  هشام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 578

   22611رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3017831رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 احنداك  كريمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 579

   22612رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1902455رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اغضا  عبد الرحيم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 580

   22613رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134820رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير  ي  20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الجناوي آنس  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 581

   22614رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134821رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   دراسة اللغة مدخل الى 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ر  حياةالمندو :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 582

   22615رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134822رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00  من الساعة  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   نبية اللغة االج

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 امال  زهير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 583

   22616رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134823رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الساعة   الى   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوالسيف  خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 584

   22617رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134829رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20ميس الخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 غالب  جالل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 585

   22618رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134830رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   خل الى دراسة اللغة مد 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ومعداني  ليلى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 586

   22619رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134831رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 جيدار  عبد اللطيف :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 587

   22620رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1810176رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المنكة  حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 588

   22621رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3010940رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 فوضال  سعيد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 589

   22622رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134832رقم  

 12عة القا : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الشافعي  يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 590

   22623رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134833رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ى دراسة االدبمدخل ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لغماري  سعيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 591

   22624رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134834رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   غوية المكتبة الل

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شوقي  سناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 592

   22625رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134835رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30لى الساعة  ا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 املوك  مولودة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 593

   26226رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134836رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21 الجمعة  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الريلى  ندى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 594

   22627رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1818031رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اسوس  خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 595

   22628رقم التسجيل : 

 APOGEE :  5024462رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مكتبة اللغوية ال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022  يناير 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 سيدي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 596

   22629رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134837رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ى دراسة اللغة مدخل ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 فوزية   اسوس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 597

   22630رقم التسجيل : 

 APOGEE :  6086099رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00  من الساعة  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   نبية اللغة االج

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الخنشر  ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 598

   22631رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134838رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   مية المكتبة االسال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المرابط  عبد الواحد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 599

   22632رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1450489رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  المية االس

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الناصيري  دنيا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 600

   22633رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022718رقم  

 12القاعة  : القاعة

فصل  األولال  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19 االربعاء  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 ياسين  يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 601

   22634رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134839رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30لساعة  الى ا   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بومكات  سالم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 602

   22635رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134840رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مخفي الهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 603

   22636رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1344624رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

العلوم مدخل الى 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنبوعالم  رجاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 604

   22637رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134841رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   بية المكتبة االد 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مجاهد هاجر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 605

   22638رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022986رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19بعاء االر  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بومري  سعاد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 606

   22639رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134842رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ير  ينا 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30لساعة  الى ا   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لحميدي عفاف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 607

   22640رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134843رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

ل الى العلوم مدخ
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ركيع  عائشة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 608

   22641رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134888رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الدبية المكتبة ا

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ضممي  نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 609

   22642رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134889رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شمس الدين  لطيفة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 610

   22643رقم التسجيل : 

 APOGEE :  6024677رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18اء الثالث  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ارواكدة  خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 611

   22644رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134890رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البرهومي اكرام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 612

   22645رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134891رقم  

 12لقاعة ا : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحابوس الهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 613

   22646رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134892رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الى دراسة االدب مدخل

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 نصوح رام هللا  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 614

   22647رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134893رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغوية المكتبة 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حنين معاد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 615

   22648رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134894رقم  

 12القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18لثالثاء ا  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ىيت اكرض احمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 616

   22649رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134896رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المنصوري  نور الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 617

   22650رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134897رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ساعة  الى ال   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20ميس الخ  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عبد المومن  عبد الجليل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 618

   22651رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134898رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  ية االسالم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 هنيك عالية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 619

   22652رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131528رقم  

 13القاعة  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ير ينا  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الزهزي ايناس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 620

   22653رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022401رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 جبار  نعيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 621

   22654رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134899رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   لمكتبة االسالمية ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 العرايشي  ربيع  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 622

   22655رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134900رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لوم مدخل الى الع
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 خبا  عبد الصمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 623

   22656رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134901رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 غانمي  اكرام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 624

   22657رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134902رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19عاء االرب  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اسرير خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 625

   22658رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022998رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022  يناير 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 االغزال  فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 626

   22659رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1454577رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 كرحي ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 627

   22660رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1211521رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   لمكتبة االدبية ا

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحطاب  سلمى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 628

   22661رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134903رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   اسة االدبمدخل الى در

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لعويدي  إسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 629

   22662رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134904رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ية المكتبة اللغو

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00اعة  من الس  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ابوحس  غزالن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 630

   22663رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134905رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30لى الساعة  ا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الفريزي  لبنى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 631

   22664رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2005513رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30لساعة  الى ا   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البرنوسي  حنان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 632

   22665رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134906رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الهاللي  فدوى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 633

   22666رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2014750رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لمكتبة اللغوية ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ر  يناي 20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 هالل  عبد العالي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 634

   22667رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134907رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ى دراسة اللغة مدخل ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 صف محمدالوا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 635

   22668رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134908رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 النبارك  نعيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 636

   22669رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134909رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18 الثالثاء  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لعسري  ثورية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 637

   22670رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1712146رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير  ي  18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البوزيدي  زاهرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 638

   22671رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134910رقم  

 13اعة الق : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الهاللي مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 639

   22672رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131506رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ى دراسة االدبمدخل ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الكيري  فؤاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 640

   22673رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134911رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   وية المكتبة اللغ

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنعمر  فؤاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 641

   22674رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1010561رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30لى الساعة  ا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اجدي  نهيلة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 642

   22675رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2114042رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير ين  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المستريح  عبد اللطيف :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 643

   22676رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134912رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المدني  منال  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 644

   22677رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1814509رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير  ي  20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 زكوك  محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 645

   22678رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1812312رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   راسة اللغة مدخل الى د 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مريم  النيفو  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 646

   22679رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2104680رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ية اللغة االجنب 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بلبكاري  سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 647

   22680رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1806534رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ة المكتبة االسالمي

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 غشيوة  اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 648

   22681رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1901992رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20يس الخم

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بغوتي  محسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 649

   22682رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134913رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   خل الى دراسة اللغة مد 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 باعلي عائشة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 650

   22683رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134914رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية  اللغة

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 جطى  أسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 651

   22684رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134915رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المية المكتبة االس

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 أيت الشيخ  سميرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 652

   22685رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2006289رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  مية االسال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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  محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 653

   22686رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134916رقم  

 13القاعة  : القاعة

صل  األولالف  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 داني خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 654

   22687رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2019851رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير ي  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الدرعي  سفيان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 655

   22688رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1462336رقم  

 13القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بريزة  فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 656

   22689رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134917رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

العلوم مدخل الى 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ابريديز  لمياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 657

   22690رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1611812رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   بية المكتبة االد 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لموالدة  وئام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 658

   22691رقم التسجيل : 

 APOGEE :  6003565رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 زكاغي  عبد الرحمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 659

   22692رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134918رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 وعالل  محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 660

   22693رقم التسجيل : 

 APOGEE :  80000462رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بليمام  شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 661

   22694رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134919رقم  

 14قاعة ال : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البوعيشي موالي عبد السالم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 662

   22695رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023918رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 السيوطي  دنيا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 663

   22696رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1005629رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 العنكي  دنيا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 664

   22697رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134920رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ى دراسة اللغة مدخل ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اوي  سناءالشت :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 665

   22698رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1924543رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحنصالي  أسماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 666

   22699رقم التسجيل : 

 APOGEE :  6002351رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   سالمية المكتبة اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الصفيحي عائشة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 667

   22700رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134824رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  مية االسال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوكرعة محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 668

   22701رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2006859رقم  

 14القاعة  : القاعة

األولالفصل    

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير ي  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 أمور  نجاة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 669

   22702رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134825رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 لكبير  سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 670

   22703رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134826رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   لمكتبة االسالمية ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الطالبي ضحى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 671

   22704رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2013477رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

 مدخل الى العلوم
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بيوم  هشام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 672

   22705رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2002526رقم  

 14القاعة  : القاعة

لفصل  األولا  

 استدعاء للمشاركة في 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   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ء االربعا  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30لساعة  الى ا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بلعيد عبد المولى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 673

   22706رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134827رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19 االربعاء  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الساعة   الى   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الجدايدي  مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 674

   22707رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1808202رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ر  يناي 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوعطير  ثورية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 675

   22708رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134846رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

خل الى العلوم مد 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الشافعي  انس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 676

   22709رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2014561رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   االدبية  المكتبة

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الدمناتي  محمد شفيق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 677

   22710رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134847رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   راسة االدبمدخل الى د 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 قورعي  عبد هللا  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 678

   22711رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134848رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   وية المكتبة اللغ

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 كومينة اسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 679

   22712رقم التسجيل : 

 APOGEE :  4089045رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اسماعيلي صالح الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 680

   22713رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134849رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21معة الج  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الموريد  هاجر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 681

   22714رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134852رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30اعة  الى الس   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20يس الخم  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الروسي  زهير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 682

   22715رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2104499رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اكنتايو  محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 683

   22716رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022193رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   الى دراسة اللغة مدخل 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00ن الساعة  م  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الي  اسيةحب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 684

   22717رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134857رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 رشيد  رميساء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 685

   22718رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1902961رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 أمزيل أسامة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 686

   22719رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134870رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ر  يناي 18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنعمي كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 687

   22720رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023592رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   بة االدبية المكت

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00اعة  من الس  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اوتقايوت  فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 688

   22721رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134871رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   سة االدبمدخل الى درا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 فضلي مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 689

   22722رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134872رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اكويم سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 690

   22723رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1805416رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 بال  جميلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 691

   22724رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3012287رقم  

 14قاعة ال : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 القصيرة نورة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 692

   22725رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134873رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   لى دراسة االدبمدخل ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بولغوم  خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 693

   22726رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134874رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   غوية المكتبة الل

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الزاكي نسرين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 694

   22727رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134875رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18لثالثاء ا  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 خلف  محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 695

   22728رقم التسجيل : 

 APOGEE :  80001356رقم  

 14القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30ى الساعة  ال   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 جماع فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 696

   22729رقم التسجيل : 

 APOGEE :  7029317رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ساعة  الى ال   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20ميس الخ  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحيمر  رجاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 697

   22730رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1603297رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 جودر محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 698

   22731رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2007811رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   دراسة اللغة  مدخل الى

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ة  أسامة مريبح :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 699

   22732رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2017644رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شاكر  حنان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 700

   22733رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134876رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ة المكتبة االسالمي

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 داود  محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 701

   22734رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2107317رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30لساعة  الى ا   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20خميس ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 فاريس  كوثر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 702

   22735رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1901998رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اسخيرة  يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 703

   22736رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3000101رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   لغة االجنبية ال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 العامري آسية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 704

   22737رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134877رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   االسالمية  المكتبة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المهروج  ماجدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 705

   22738رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134878رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  سالمية اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 الرزاق  الهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 706

   22739رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2103125رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 صابر  عبد المالك :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 707

   22740رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134879رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19بعاء االر  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عمري علي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 708

   22741رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134880رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الموفق سلمى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 709

   22742رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2130913رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لى العلوم مدخل ا
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوشامة  حنان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 710

   22743رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3018216رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دبية المكتبة اال

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 محرار  عبد الكريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 711

   22744رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134881رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الدبمدخل الى دراسة ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00  من الساعة  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عدرون  سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 712

   22745رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134882رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ء الثالثا  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 محراش عبد الصمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 713

   22746رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134883رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30اعة  الى الس   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الدحاني خالد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 714

   22747رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2118407رقم  

 15قاعة ال : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بدة  سميرة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 715

   22748رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134884رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دراسة االدب مدخل الى

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00ن الساعة  م  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اوالئك  إسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 716

   22749رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134885رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لغوية المكتبة ال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 راشيح  يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 717

   22750رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134886رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18لثالثاء ا  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اشو عبد االله :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 718

   22751رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1910782رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 انجاي  مام بنت :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 719

   22752رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134887رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 خمه خادم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 720

   22753رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134895رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   تبة اللغوية المك

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 رجاء كمال  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 721

   21003رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022756رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 زيدون لحسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 722

   21007رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023366رقم  

 15القاعة  : القاعة

لالفصل  األو  

 استدعاء للمشاركة في 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   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عتاق فدوى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 723

   21008رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022860رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19عاء االرب  المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 وجيه جواد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 724

   21011رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023047رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ل الى دراسة اللغة مدخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 برهمان إسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 725

   21015رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024716رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ة المكتبة اللغوي 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30لساعة  الى ا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لعفيسي اكرام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 726

   21017رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024323رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 احميد الهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 727

   21022رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020378رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   راسة االدبمدخل الى د 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 توفيق المهدي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 728

   21023رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024081رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 همسة هند  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 729

   21025رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024666رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حضري خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 730

   21030رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022374رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   بية اللغة االجن

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البلوط سهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 731

   21033رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022079رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت لحسن خميسة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 732

   21034رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024558رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ير ينا  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الشرقاوي صفية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 733

   21035رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2019832رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 القصباوي عبد الكريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 734

   21037رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023521رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دبية المكتبة اال

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت علي عبد اللطيف :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 735

   21050رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022969رقم  

 15القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اقبلي عبد الرزاق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 736

   21051رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023233رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ستيتو عبد الكريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 737

   21054رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022666رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حياة الراشيدي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 738

   21055رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022392رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الماجد خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 739

   21065رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022705رقم  

 16القاعة  : القاعة

ألولالفصل  ا  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022اير ين 19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الخبير عبد الرحيم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 740

   21066رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022316رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة   من  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الهدري عمران :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 741

   21069رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2019994رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ة المكتبة اللغوي 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ديدي ابتسام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 742

   21073رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020079رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 قيوح كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 743

   21077رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024654رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اتزال امينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 744

   21079رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022159رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوتسكاوت سلمى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 745

   21081رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022902رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بلمكي سالمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 746

   21084رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023717رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الدحاني زينب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 747

   21086رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022793رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   سة االدبمدخل الى درا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 حم اعال عبد الحميد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 748

   21090رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024594رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغوية  المكتبة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00ة  من الساع  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوخالط هند :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 749

   21091رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022477رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ء الثالثا  المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الرداني زينب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 750

   21092رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024298رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 هادي عمر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 751

   21094رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022206رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 العزوي هدى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 752

   21096رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2019922رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 راكبي انس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 753

   21099رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024470رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الريحي إسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 754

   21106رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022478رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الغريب انس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 755

   21109رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024545رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19 االربعاء  المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 والن هجر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 756

   21112رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023800رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ل الى دراسة اللغة مدخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الدراع حسناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 757

   21116رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2019875رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ية المكتبة اللغو

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 زغلول محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 758

   21123رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024725رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20ميس الخ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 انحوح خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 759

   21128رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023403رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   دخل الى دراسة اللغة م

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 خويلي إسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 760

   21134رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023790رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية  اللغة

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 جراعي سعيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 761

   21137رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023458رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 العيوج عثمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 762

   21138رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022272رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022  يناير 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 امزيان عتيقة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 763

   21139رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023683رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

الى العلوم  مدخل
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 القريش وفاء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 764

   21141رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020646رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ة االدبية المكتب

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00عة  من السا  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البقيرة محسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 765

   21142رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022590رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا  المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الرية أسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 766

   21146رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022939رقم  

 16القاعة  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوسطوان سليمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 767

   21147رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022513رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 السقيا زكرياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 768

   21148رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024154رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   مية المكتبة االسال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بند ربال شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 769

   21150رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023923رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الديز هشام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 770

   21154رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1915250رقم  

 16القاعة  : القاعة

لالفصل  األو  

 استدعاء للمشاركة في 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   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022 يناير 19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الرحيلي عبد الرحمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 771

   21156رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020222رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لحنين نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 772

   21157رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022932رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية  اللغة

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مسعودي ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 773

   21159رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022497رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   سالمية المكتبة اال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 احمو رشيد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 774

   21165رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023732رقم  

 16القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الساعة  الى    09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20لخميس ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوسكري اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 775

   21167رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022687رقم  

 16القاعة  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ر يناي 19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 املي يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 776

   21172رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023736رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   غة االجنبية الل

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الماديلي ماجدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 777

   21180رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023688رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ة االسالمية المكتب

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 صابر حفصة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 778

   21185رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023771رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 وطاي مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 779

   21188رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022771رقم  

 1ة الخزان : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 عد الكبير :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 780

   21189رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023183رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   تبة االدبية المك

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 احرو لمياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 781

   21192رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020910رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اوزو خالد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 782

   21195رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023169رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

الى العلوم  مدخل
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 غزوان ابسام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 783

   21196رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023837رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

ى العلوم مدخل ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الفارسي كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 784

   21198رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1905545رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 وجاج اسمهان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 785

   21202رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022792رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اترمي رضوان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 786

   21203رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023818رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 نوار خديجة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 787

   21205رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022106رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 قرقور فاطنة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 788

   21214رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024792رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 دموني نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 789

   21216رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022632رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   غوية المكتبة الل

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30ى الساعة  ال   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لغشيم حمزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 790

   21217رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020766رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20 الخميس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اختار امينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 791

   21221رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023821رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   الى دراسة اللغة  مدخل

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 التليجي محسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 792

   21223رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022107رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المعلم مروان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 793

   21228رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023723رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ير ينا   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اجوروض فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 794

   21229رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020820رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مكتبة االدبية ال

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الكادة أسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 795

   21230رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1908288رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

 مدخل الى العلوم
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اهشيم يونس  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 796

   21232رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023843رقم  

 1الخزانة  : القاعة

لفصل  األولا  

 استدعاء للمشاركة في 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   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ء االربعا  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30لساعة  الى ا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 برامي يحيى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 797

   21233رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022209رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022اير ين 19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الضعيف زهيرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 798

   21235رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023405رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة   من  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 االيوبي امين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 799

   21239رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023830رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ة مدخل الى دراسة اللغ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مطيع سهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 800

   21246رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024336رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بدر الدين مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 801

   21248رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023689رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00ن الساعة  م  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الشاليخ سهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 802

   21249رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023879رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوطليح صفاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 803

   21252رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2019794رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 برايم إبراهيم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 804

   21253رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020844رقم  

 1نة الخزا : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   تبة االسالمية المك

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 منشور المختار  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 805

   21257رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020464رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 زيدان معاذ  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 806

   21264رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020021رقم  

 1الخزانة  : القاعة

فصل  األولال  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير  ي  20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 غيثة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 807

   21265رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022863رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   بة اللغوية المكت

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 كياطي ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 808

   21267رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022835رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ازيد  أسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 809

   21268رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022883رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ير  ينا 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30لساعة  الى ا   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ذاكر حكيمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 810

   21269رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022175رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   لمكتبة االسالمية ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اضوحان محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 811

   21270رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022908رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

      

      

  10- 30لى الساعة  ا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 النقاش زينب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 812

   21271رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1921590رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 حليمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 813

   21274رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024028رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022  يناير 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الباز وداد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 814

   21275رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024110رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لى العلوم مدخل ا
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الكموني أيوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 815

   21278رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022433رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دبية المكتبة اال

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 بالحسن فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 816

   21282رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2019836رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دراسة االدبمدخل الى 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة   من  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بيضاح نادية :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 817

   21284رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2019868رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 زرياب فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 818

   21288رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022726رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18اء الثالث  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 قمهري فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 819

   12129رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022466رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اوعيرة نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 820

   21293رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022514رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لخفشون لبنى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 821

   21296رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2019941رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ناير  ي  20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحر نجمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 822

   21298رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024424رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   كتبة االسالمية الم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اخنتي حميد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 823

   21300رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023744رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30لى الساعة  ا   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 وصال  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 824

   21301رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024329رقم  

 1ة الخزان : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 واحمان بوشرى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 825

   21304رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020656رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   راسة االدبمدخل الى د 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الميناوي بديعة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 826

   21308رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023998رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ية المكتبة اللغو

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 العيداوي وردة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 827

   21312رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023860رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحموري دونيا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 828

   21315رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1904951رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   لى دراسة اللغة مدخل ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة   من  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ا هدى فاطمة باب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 829

   21316رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020115رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 معا غزالن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 830

   21320رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023833رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30لساعة  الى ا   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 احجام هاجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 831

   21327رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022605رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بونيت امين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 832

   21328رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023745رقم  

 1الخزانة  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00اعة  من الس  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 فكار عز الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 833

   21331رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020231رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   االدب مدخل الى دراسة

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00عة  من السا  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحضري سميرة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 834

   21332رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023772رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حيدا امين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 835

   21337رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020473رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ى دراسة اللغة مدخل ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لي اميمة الغا  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 836

   21340رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020031رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 هداجي فؤاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 837

   21343رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022766رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ة المكتبة االسالمي

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مساوي عبد العزيز  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 838

   21344رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022381رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحصالي عبد الرحمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 839

   21348رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020638رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 العلواني يونس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 840

   21349رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022000رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

ى العلوم مدخل ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الريحاني رجاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 841

   21355رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023257رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بندحان مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 842

   21357رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022428رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 عدي مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 843

   21360رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024832رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 هيمي خديجة االبرا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 844

   21361رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024799رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اصاطع أسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 845

   21362رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2019891رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022اير  ين 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ادموسى حياة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 846

   21363رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020282رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   لغة االجنبية ال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ادموسى حفيظة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 847

   21364رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020490رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   االسالمية  المكتبة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 خربوش سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 848

   21366رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024861رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  مية االسال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عنترة عبد الرزاق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 849

   21372رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024893رقم  

 1الخزانة  : القاعة

لفصل  األولا  

 استدعاء للمشاركة في 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   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20خميس ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لوقيد فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 850

   21374رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023562رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 باموح غزالن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 851

   21375رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024955رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00عة  من السا  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البلغيتي اسماء ابوطارة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 852

   21377رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1904627رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 نزيه سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 853

   13792رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023058رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 تشتي أناس  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 854

   21381رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024229رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30ة  الى الساع   09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 سعيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 855

   21391رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023097رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

ى العلوم مدخل ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 المكارم نور الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 856

   21394رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2009004رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   كتبة االدبية الم

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ضهاب خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 857

   21399رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1807547رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الدبمدخل الى دراسة ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00  من الساعة  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 زرداوي ثورية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 858

   21413رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025044رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18اء الثالث  المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حنين ربيع :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 859

   21425رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1708117رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الضحاك خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 860

   21427رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1719698رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   االدبية  المكتبة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الشاطي مروان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 861

   21428رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025066رقم  

 1الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 تعاليت طه :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 862

   21433رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023729رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   كتبة اللغوية الم

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 كاش مصطفى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 863

   21434رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025068رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   للغة مدخل الى دراسة ا

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 راغب ليلى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 864

   72143رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023067رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30ى الساعة  ال   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اعيشى نور الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 865

   21442رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022960رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 مودن لحسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 866

   21444رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025073رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00اعة  من الس  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لعلوم مدخل الى ا
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 صدقي رشيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 867

   21453رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1614625رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الجمالي عبد االله :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 868

   21457رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1719868رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 القاض سلمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 869

   21459رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1805633رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30ة  الى الساع   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حامد رشيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 870

   21462رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024753رقم  

 2ة الخزان : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ن الساعة  م  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الميساوي حسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 871

   21463رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020449رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 انالعسري مرو :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 872

   21467رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022035رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21لجمعة ا  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 غسان فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 873

   21469رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022344رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   مية المكتبة االسال

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 وحمان مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 874

   21471رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1710262رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30اعة  الى الس   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20يس الخم

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 خايف هللا هند  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 875

   21472رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022852رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

      

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الصالح  شرف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 876

   21474رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022750رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لى العلوم مدخل ا
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شنيضة خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 877

   21475رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1814190رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   بية المكتبة االد 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 او المحجوب عبد الكريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 878

   21476رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022884رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ة االدبمدخل الى دراس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 حدي نزهة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 879

   21477رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1705446رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ة المكتبة االسالمي

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الوهابي مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 880

   21478رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1707004رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 وصالعة هاجرب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 881

   21479رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1705977رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية اللغة 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حماش اسامة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 882

   21480رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1708090رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عزيزي زينب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 883

   21484رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1717785رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00لساعة  من ا  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مبابنور إبراهي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 884

   21485رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022518رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21جمعة ال  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الجاري مهدي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 885

   21486رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022356رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20س الخمي  المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 طه :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 886

   21487رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025093رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 ملود عبد المولى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 887

   21489رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023947رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الزهراوي سمير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 888

   21490رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1707802رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت علي اناصر سارة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 889

   21492رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1905145رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ة مدخل الى دراسة اللغ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنروان محمد امين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 890

   21493رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022120رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21معة الج  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حامة جهان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 891

   21494رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1708088رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لفنوني المعتصم با :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 892

   21495رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1822261رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20س الخمي

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 893

   21497رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1821330رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ماحط حسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 894

   21499رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025115رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

دخل الى العلوم م
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 القباش زكرياء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 895

   21501رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1809026رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   بة االدبية المكت

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00اعة  من الس  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الزايري رحال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 896

   21502رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023909رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   االدبمدخل الى دراسة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00ة  من الساع  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الحساوي هاجر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 897

   21503رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1700605رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الرائع ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 898

   21504رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1714038رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنهالل اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 899

   21505رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1710905رقم  

 2زانة الخ : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   الجنبية اللغة ا

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الدراوسي سمير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 900

   21506رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1807727رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30ى الساعة  ال   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الكاملي حسني  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 901

   21508رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1808225رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 محيب شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 902

   21511رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1701720رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21ة الجمع  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوكريم خولة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 903

   21513رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025031رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عنترة صباح  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 904

   21514رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1806150رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

ى العلوم مدخل ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 جفى الهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 905

   21515رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1810113رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21 الجمعة  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 صابر كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 906

   21518رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023133رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الطاجين كنزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 907

   21524رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022804رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 بورحيم جواد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 908

   21525رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1703471رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغة مدخل الى دراسة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 دينبوحيا نور ال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 909

   21526رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1807040رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ازيكي عائشة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 910

   21527رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025150رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30ساعة  الى ال   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير ي  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 السويدي ليلى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 911

   21529رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1812074رقم  

 2الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 سَكراتي عد الرحمان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 912

   21532رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024136رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022اير  ين 20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الدايمي إسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 913

   21535رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1719702رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية اللغة 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مقيو نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 914

   21536رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1919589رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

      

      

      

      

  10- 30ى الساعة  ال   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 رضى احمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 915

   21537رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2023701رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ناير ي  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30عة  الى السا   11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لهباطة اشرف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 916

   21540رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1810577رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة   من  2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 عماري عبد الصمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 917

   21541رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1912989رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00لساعة  من ا  2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

العلوم  مدخل الى
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 تاكلوت وجاهة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 918

   21542رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022487رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ية المكتبة االدب 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنحبا سفيان  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 919

   21546رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1702054رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19بعاء االر  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ناموس محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 920

   21547رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1811263رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19 االربعاء  مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 فاتحي فاتحة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 921

   21548رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024870رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حسناء بنقاسم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 922

   21549رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1806804رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 محمد الجواللي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 923

   21553رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1915760رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   ية اللغة االجنب 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الموكن الياس  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 924

   21555رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025159رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الساعة   الى   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 روماق أيوب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 925

   21556رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020146رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مكتبة االدبية ال

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اموريك رشيد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 926

   21557رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020183رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ة االدبمدخل الى دراس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المسكيني خولة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 927

   21558رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2020243رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مناوي إسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 928

   21561رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025163رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثاء الث  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 االشهب كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 929

   21562رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025164رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الفنيدي مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 930

   21563رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024573رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   الى دراسة اللغة مدخل 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00ن الساعة  م  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 زوَكي كريمة بر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 931

   21564رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2024776رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   االجنبية اللغة 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اد علي حمزة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 932

   21565رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1815136رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 عام ةسارة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 933

   62156رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1801528رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30ى الساعة  ال   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 اغمور رضاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 934

   21567رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1704558رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 رمان نزهة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 935

   21568رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025178رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   االسالمية  المكتبة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 غزوان فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 936

   21569رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025214رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ملدوفي ايمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 937

   21571رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025234رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ء االربعا  المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اجعيفر عبد االله :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 938

   21574رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1909011رقم  

 3الخزانة  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة   من  2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 البتاغي إسماعيل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 939

   21575رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025293رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 رضى الحرش :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 940

   21577رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1910825رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 النجار محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 941

   21586رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025069رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حافظ عبد الفتاح :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 942

   21587رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1920906رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

لوم مدخل الى الع
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اوَكمو ياسين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 943

   21590رقم التسجيل : 

 APOGEE :  3011900رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 دوامنة عبد الموجود  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 944

   21591رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1450024رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوزيدي أسامة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 945

   21594رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025364رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دخل الى دراسة االدبم

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ر  يناي 20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 دوالشرع محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 946

   21603رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025657رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

علوم مدخل الى ال
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنحبا عادل  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 947

   21604رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1602339رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

 مدخل الى العلوم
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الباتي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 948

   21605رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1808629رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30لى الساعة  ا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 العما ري عبد العزيز  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 949

   21606رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1613595رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022اير  ين 18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ضوقي محسن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 950

   21614رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025833رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   دراسة اللغة مدخل الى 

      

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 جربي عادل :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 951

   21617رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025770رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 دريوكي سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 952

   21618رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025807رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   الى دراسة االدبمدخل 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لعشر شيماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 953

   21622رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025837رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   وية المكتبة اللغ

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 النصر مجيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 954

   21625رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1900534رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19 االربعاء  المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المباركي بدر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 955

   21626رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025841رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اتالغ محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 956

   21631رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1442623رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ى دراسة اللغة مدخل ال

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بودالة مريم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 957

   21633رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1332217رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ة االدبمدخل الى دراس

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بلهنا محسن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 958

   21635رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1204940رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اد منصور إبراهيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 959

   21636رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025856رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18اء الثالث  مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الساعة  الى    11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 تغيدرت محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 960

   21637رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1106076رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022 يناير  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 سمير أيوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 961

   21640رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2025871رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   ى دراسة االدبمدخل ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المسكيني سعيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 962

   21642رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1821981رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ايت موح يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 963

   21643رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1612772رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الساعة   الى   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 سميح محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 964

   21644رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1703409رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المخمور خالد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 965

   21645رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1701036رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00اعة  من الس  2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بنهر سهام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 966

   21653رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1806443رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19ربعاء اال  المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوالدكيك فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 967

   21655رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1105232رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دبية المكتبة اال

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شدغور عبد العاطي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 968

   21656رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1105801رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   ة المكتبة االسالمي

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الشويبني ياسين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 969

   21657رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1807491رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30لساعة  الى ا   09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20خميس ال

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المزواري محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 970

   21658رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1808946رقم  

 3الخزانة  : القاعة

ولالفصل  األ  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022ر يناي 19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوستة لطيفة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 971

   21659رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1821681رقم  

 3الخزانة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   للغة االجنبية ا

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ضراوي مراد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 972

   21660رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1203120رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   السالمية المكتبة ا

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مبتسم عبد هللا  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 973

   21662رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1201337رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20يس الخم  المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شافع نوال  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 974

   21670رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029163رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   لغة االجنبية ال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 محيريش حنان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 975

   21672رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1102632رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الرويس نور الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 976

   21673رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1809211رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   ة مدخل الى دراسة اللغ

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 خالدي رشيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 977

   21678رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029178رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30  الى الساعة   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -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 بحسو رشيد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 978

   21684رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029184رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00ة  من الساع  2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اد بنيوس عبد الرحيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 979

   21685رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029185رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الدمني توفيق  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 980

   21687رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1602998رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00ن الساعة  م  2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اد امالشر :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 981

   21688رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029189رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   بية اللغة االجن

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الدليمي اغالنة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 982

   21689رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2029162رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30لى الساعة  ا   11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21 الجمعة  اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الفوليلي الهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 983

   19011رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922983رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30  الى الساعة   09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022 يناير  21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 ابران معاد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 984

   19029رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922993رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   االسالمية  المكتبة

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اوعيرة مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 985

   19041رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923064رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الصفوري محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 986

   19083رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923183رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الدرداري يوسف  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 987

   19084رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923034رقم  

 7اعة الق : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   جنبية اللغة اال

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الجحراج اميمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 988

   19106رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923016رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الكداسي علي  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 989

   19108رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923036رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 كربلو سناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 990

   19128رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923199رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال  المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 هرني هند  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 991

   19141رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922968رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   تبة اللغوية المك

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الديار مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 992

   19144رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923090رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 واحسو يسرى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 993

   19164رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923230رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00الساعة  من   2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 صطفىفاتي عثمان م :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 994

   19184رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923222رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30عة  الى السا   09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 المنصوري سفيان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 995

   19190رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923245رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 لكيرد جمال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 996

   19212رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923253رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المية المكتبة االس

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اجبابدي فاطمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 997

   19216رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1922976رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30لساعة  الى ا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

مدخل الى العلوم 
  االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   20الخميس 

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 التوزري حنان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 998

   19219رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923031رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الكرامي خولة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 999

   19239رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923267رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   دبية المكتبة اال

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بلحاجة احالم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1000

   19244رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923037رقم  

 7القاعة  : القاعة

صل  األولالف  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الركيطة سارة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1001

   19256رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923276رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 شمالل لطيفة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1002

   28019رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923219رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 الكراوي سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1003

   19294رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923292رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 حنين المهدي :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1004

   19302رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923196رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 سيموم رجاء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1005

   19334رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923311رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022ر يناي 19االربعاء   مدخل الى دراسة االدب

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 بوتسرى زينب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1006

   19389رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1923343رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   اللغوية  المكتبة

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 جرير عصام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1007

   19428رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1604641رقم  

 7القاعة  : القاعة

فصل  األولال  

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 مامي عبد المنعم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1008

   19440رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1800771رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   مدخل الى دراسة اللغة 

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   18الثالثاء   المكتبة اللغوية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير   20الخميس   المكتبة االسالمية 

      

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 يت اسي  نعيمة ا :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1009

   18088رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823098رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

      

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 اخزان ادريس :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1010

   18308رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1823216رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30لساعة  الى ا   11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00من الساعة    2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية



 
 

ات –شارع عالل الفا ال المحمدي  ش  -الداود 1483ص. ب:  – مرا  
contact.flam@uca.ma -  www.uca.ma/flam س:  0656200059 الهاتف و :  –  05 24 30  36 47: الفا الموقع االل  

 

                                                                 
 

 غداو عبد الرحيم :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 1011

   18420رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1562158رقم  

 7القاعة  : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

  خريفيةاليتشـــرف عـميــد كليــة اللغـــة العربيــة بمـراكـــــش بإخبار الطالب(ة) أن االمتحانات الكتابية للدورة 
 : ستجرى حسب الجدول الزمني التالي

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

      

      

      

  12- 30الى الساعة     11-00من الساعة    2022يناير  19االربعاء   المكتبة االدبية 

      

      

  10- 30الى الساعة     09-00الساعة  من   2022يناير   21الجمعة   اللغة االجنبية 

 
 

 

 مسلك اللغة العربية


