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112874214813 Mara 14غ.م***م12,0م13,0م12,0س5,0م13,0م12,0الدخیسي أحمد
112974182316 Mara 14م13,0م14,0م14,0م13,0م13,0م11,0م13,0مومن أیوب
112975059921 Mara 14غ.م***م14م12م11س5م13م12بوھریر فاطمة
282675926422 Mara 14غ.م***م13م13م12س5م12م13بكاري ازھور
112976249326 Mara 14غ.م***م12م14م10س5م12م11بن دحو االدریسي امان
282697224429 Mara 14غ.م***م13م14م12س5م12م13بنحمي فاطمة الزھراء
111132020431 Mara 14غ.م***م12م13م13م11س5م13فادیكا ألفا محمود
12299756111 Mara 15 غ.م***م12م15س8س5س5م11عالمي محمد
12127728352 Mara 15  م13,33م13م15م11م14م15م12برداعي یونس
29278233583 Mara 15 م14,00م12م16م14م14م14م14بیطار  أحمد رضا
12107509424 Mara 15 م12,67م14م14م13م12م12م11بوحزامة سكینة
11298241165 Mara 15 غ.م***م12م15م11س5م12م13شعرة فدوى
28267604676 Mara 15 غ.م***م13م14م11س5م12م13العبدري نادیة
27257485317 Mara 15 غ.م***م12م15س8س5س5م13العلمي محمد
12107440748 Mara 15  غ.م***م12م15م14س5م15م15الغریب شیماء
11117698919 Mara 15   غ.م***م12م15م11س5م16م13الحیاني ھشام
949282373710 Mara 15 غ.م***م13م14م12م16س5م14الھرط سماعیل
121075090011 Mara 15 غ.م***م13م16م15س5م15م12القصباوي  نوال
112976755612 Mara 15 غ.م***م13م16م11س5س5م11المعقول الحسن
818181265813 Mara 15غ.م***م14م16م11س5م13م14 الواغیش إدریس
112875248814 Mara 15 غ.م***م11م14س8س5م13م13الوزاني  أنس
111177007015 Mara 15 غ.م***م12م14س8س5م12م12القماري سعاد
121074212516 Mara 15غ.م***م11م14م12س5س5م11الیحیاوي عبد الصمد
121074107817 Mara 15 غ.م***م14م16م15س5م11م12الیوسفي مریم
121075095918 Mara 15 غ.م***م14م16م12س5م14م10حمدوش  أسامة
112997588319 Mara 15 غ.م***م12م15م13س5م11م12كموني عبد المنعم
102816654120 Mara 15 غ.م***م13م15م12س5م12م11خالص  فوزیة
989577924621 Mara 15 م14,50م14م15م12م15م16م15األحمر عبد العزیز
121075095822 Mara 15  غ.م***م14م16م12س5م13م11األزرق عماد
898992927723 Mara 15م14,00م14م16م14م14م12م14 معمري محمد
112978014624 Mara 15 غ.م***م12م14م12س5م12م13ممادي سعید
122876053025 Mara 15 غ.م***م13م15م12س5م12م14مطوحي محمد أمین
102896671326 Mara 15 غ.م***م13م14م12س5م16م15مسدل سلوى
111191758727 Mara 15 غ.م***م12م15م11س5س5م10اسعیدي  عبد اللطیف

وحدة األدب العالميوحدة علم التحقيق
وحدة آليات تحليل 

الخطاب

النتائج العامة للفصل األول (د. العادیة) الموسم الجامعي:2015/2016)

الموسم الجامعي:    (2015/2016)
ماستر : اللغة العربیة والتواصل بین الثقافاتالدورة الخریفیة جامعة سیدي محمد بن عبد هللا

كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة
سایس فاس

حاالت للمداولة عددھا :
وحدة اللغات وتقنيات 

التعبير 1
وحدة اللغات وتقنيات 

التعبير 2
وحدة الترجمة
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121076760828 Mara 15  غ.م***م13م14م12س5م11م13ساري رشیدة
112981246129 Mara 15 غ.م***م13م14م14س5م11م11اتباتو زھیر
112975055030 Mara 15 غ.م***م13م16م13س5م15م13زینون حفیظة
121232037031 Mara 15غ.مغغغغغغغغغغغغغبامبا مصطفى
121232037332 Mara 15غ.مغغغغغغغغغغغغغدوسو دجیبرو ھارونا
121232037433 Mara 15غ.مغغغغغغغغغغغغغسیال یوسف
100118729334 Mara 15غ.مغغغغغغغغغغغغغدیوب عثمان
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