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 الراجي سليمان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 281

   22001رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134512رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 سطور خديجة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 282

   22002رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134513رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30ن الساعة  م  2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 الزراري سناء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 283

   22003رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134515رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 بنخلدون محمد امين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 284

   22004رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134520رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30  من الساعة  2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 اركشو ثورية  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 285

   22005رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134521رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 ناوول ندى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 286

   22006رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134522رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الساعة   الى   14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 اوحريش ابتسام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 287

   22007رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134523رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19ء االربعا

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00لى الساعة  ا   16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 بلخوى نوال :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 288

   22009رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134524رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20 الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 فريدي سمير  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 289

   22010رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1000124رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00لى الساعة  ا   14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 اجندق سلمى  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 290

   22011رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134525رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20 الخميس

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 ايت سيدي مومن يونس  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 291

   22012رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1825357رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00لساعة  الى ا   16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 وعمرو اسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 292

   22014رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2017112رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18ثالثاء ال

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 293

   22018رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1705326رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30الساعة  من   2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 294

   22019رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134526رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 فتوح حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 295

   22020رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134527رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18اء الثالث

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30لساعة  من ا  2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 عيادي اسماء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 296

   22022رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1700887رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

م مدخل الى العلو
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 297

   22022رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134528رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30اعة  من الس  2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 فايز أسماء :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 298

   22023رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022588رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19بعاء االر

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 299

   22024رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134543رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00ة  الى الساع   14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 300

   22025رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134544رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 301

   22026رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134545رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30ن الساعة  م  2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الساعة   الى   14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 فراح امينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 302

   22027رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134546رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 نفور نزهة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 303

   22028رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134547رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00اعة  الى الس   14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 304

   22029رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134548رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ناير ي  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 305

   22030رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134549رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 كاسم فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 306

   22031رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2007310رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022اير ين 19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00عة  الى السا   16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 307

   22032رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134577رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 ازالمامو سيدي محمد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 308

   22033رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134578رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022  يناير 18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 لدهم مريم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 309

   22034رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134579رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00عة  الى السا   16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 الكدري أيوب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 310

   22035رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134580رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022اير ين 19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 صمدي عبد المنعم  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 311

   22036رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134581رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 312

   22037رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134582رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 313

   22038رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134583رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022اير  ين 20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 بيدو كوثر  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 314

   22039رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134584رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

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

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00عة  الى السا   14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 315

   22040رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134586رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022اير  ين 20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 316

   22041رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134587رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00  الى الساعة   14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 السمو زينب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 317

   22042رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134591رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022اير  ين 18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30ن الساعة  م  2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 318

   22043رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134592رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 الخناتي سلمى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 319

   22044رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134593رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30عة  من السا  2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 ريسي عزالديناالد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 320

   22045رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134594رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30الساعة   من  2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 امغار رشيدة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 321

   22046رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134595رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 صبري وليد  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 322

   22047رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134597رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18ثاء الثال

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30الساعة   من  2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 محمدي محمد :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 323

   22048رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134598رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

وم مدخل الى العل
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 324

   22049رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134600رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30لساعة  من ا  2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 325

   22050رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134601رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الساعة   الى   14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 ايت القاضي جميلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 326

   05122رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134602رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19بعاء االر

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 مفماني يامنة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 327

   22052رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134603رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00ة  الى الساع   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20لخميس ا  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 328

   22053رقم التسجيل : 

 APOGEE :  7027746رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022ر  يناي 18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 329

   22054رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134605رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  اسية السي

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 العمري سعيدة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 330

   22055رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134606رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00لى الساعة  ا   16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 امجود فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 331

   22056رقم التسجيل : 

 APOGEE :  7016189رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 أبنكو جمال  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 332

   22057رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134607رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الساعة  الى    14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 بلعوينة نورة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 333

   22058رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134608رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19ء االربعا

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00لى الساعة  ا   16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 المالكي سلمى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 334

   22059رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134610رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20يس الخم  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 ايت بنخالي سلوى :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 335

   22060رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134611رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022اير  ين 18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 بن عليوة فاطمة الزهراء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 336

   22061رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2008757رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

علوم مدخل الى ال
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 مقبل نهيلة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 337

   22062رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134612رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30الساعة  من   2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 درويش زينب  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 338

   22063رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134613رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19الربعاء ا

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 
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 كنكاري سكينة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 339

   22064رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022110رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الساعة  الى    14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 تحبوسين احمد امين  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 340

   06522رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2022771رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19بعاء االر

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 البودالي مروان :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 341

   22066رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134614رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00ى الساعة  ال   14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 زهرات حمزة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 342

   22067رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134615رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 زهري حليمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 343

   22068رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134616رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00لساعة  الى ا   14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 الحسني فتيحة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 344

   22069رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134617رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 مالكي عزيز  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 345

   22070رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134618رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 346

   22071رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2007269رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30ن الساعة  م  2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 347

   22072رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134619رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 واهرة رابحة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 348

   22073رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134620رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30  من الساعة  2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 349

   22074رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134621رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 الشرعي نعمة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 350

   22075رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134622رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

  رقم االمتحان : 351

   22076رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134623رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30ة  من الساع  2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 ي شريفة الربع :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 352

   22077رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134624رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30عة  من السا  2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 قشيري الهام  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 353

   22078رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1720056رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00لى الساعة  ا   16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 بابيه غزالن :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 354

   22079رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1607821رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18ء الثالثا

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30ساعة  من ال  2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 الشواف مليكة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 355

   22080رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1310496رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

م مدخل الى العلو
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 لكميري زين الدين :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 356

   22081رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1910647رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30  من الساعة  2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 العراضي زينب :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 357

   22082رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134625رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 بهوي وئام :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 358

   22083رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1608098رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30الساعة   من  2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 آيت اتمغارت تودة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 359

   22084رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1800963رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 آيت الكرش غزالن  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 360

   22085رقم التسجيل : 

 APOGEE :  1717967رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00اعة  الى الس   14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 صماض وفاء  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 361

   22086رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134626رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022ير  ينا 20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 تومي لطيفة  :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 362

   22087رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2134627رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

الى العلوم  مدخل
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 



 
 

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

 

                                                                 
 

 الخير حفصة :   الطالب(ة)

  رقم االمتحان : 363

   22088رقم التسجيل : 

 APOGEE :  2131297رقم  

 3 : القاعة

 الفصل  األول

 استدعاء للمشاركة في امتحانات الدورة الخريفية
 

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

    
  الساعة   التاريخ   الوحدة

Initiation à l'etude 
des lettres et des 

arts  
  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Français: Langue 
de communication  

  18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   18الثالثاء 

Introduction to 
language  

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير  19االربعاء 

Fondamental of 
English  

  18- 00الى الساعة     16-30ساعة  من ال  2022يناير  19االربعاء 

مدخل الى العلوم 
  السياسية 

  16- 00الى الساعة     14-30من الساعة    2022يناير   20الخميس 

Study skills   18- 00الى الساعة     16-30من الساعة    2022يناير   20الخميس  

 
 

 

 مسلك البكالوريوس 


