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 - (العادية. د)الرابع :   الفصل

العمراني مصطفى:   منسق الماستر 

القاسمي مصطفى: منسق الفصل

2019-07-18:  تاريخ المداوالت

:توقيع العميد

28:عدد المرشحين

0

نتيجة الوحدة20/ النقطة اإلسم العائلى والشخصيرقم التسجيلالرقم الوطني للطالب
المعدل العام للفصل على 

النتيجة النهائية للفصل20

92917970771 Mara 17م.غ0,00غغعبيد جواد

14127845894 Mara 17م16,00م16,00بنجلون المهدي

12107587805 Mara 17م16,00م16,00ابليال محمد المهدي

11297750256 Mara 17م.غ0,00غغالديناري حنان

13117594937 Mara 17م.غ0,00غغالعلمي حكيمة

14127534168 Mara 17م15,00م15,00 العالم إيمان

13117606709 Mara 17م.غ0,00غغالحمومي فاطمة

219976242910 Mara 17م.غ0,00غغالمبروكي عبدالعالي

141275926911 Mara 17م15,00م15,00المعمري زينب

141478276712 Mara 17م16,00م16,00الحدبان مروان

131081222313 Mara 17م16,00م16,00الحديفي محمد

131174186314 Mara 17م14,00م14,00اليحياوي رضوان

141174243315 Mara 17م15,00م15,00 السعيدي امبارك

141476878716 Mara 17م.غ0,00غغحجري سهام

242274422517 Mara 17م16,00م16,00كروم أمينة

121278594318 Mara 17م16,00م16,00خضرة غفران

131178461119 Mara 17م15,00م15,00لحلو فاطمة الزهراء

929179614120 Mara 17م16,00م16,00لصفر أمال

141278145721 Mara 17م13,00م13,00مني غزالن

122974182922 Mara 17م14,00م14,00امربج خليل

121081162523 Mara 17م15,00م15,00النباش هشام

232182874424 Mara 17م16,00م16,00النوايتي عبد الكريم

131186055425 Mara 17م16,00م16,00الصغير نادية

112774578826 Mara 17م16,00م16,00السماللي سهام

141275422427 Mara 17م.غ0,00غغسفيان أنوار

131180636328 Mara 17م15,00م15,00الطاكة سارة

141482614929 Mara 17م15,00م15,00الطيبي فاطمة

131175465330 Mara 17 م14,00م14,00المجدوبي    وداد

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

سايس فاس

وحدة التدريب أو الرسالة:حاالت للمداولة عددها 

(2018/2019:الموسم الجامعي (العادية. د)النتائج العامة للفصل الرابع 

اللغة العربية والتواصل بين الثقافات: الماستر 

:توقيع منسق المسلك        .معدل من موسم جامعي سابق: معدل تحته سطر/  معدل أقل من الحد األدنى/  ***: غائب: غ/  غير مستوفًى: م.غ/  فصل مستوفى: م: بيان الرموز



Page 1 de 1

 - (العادية. د)الرابع :   الفصل

العمراني مصطفى:   منسق الماستر 

القاسمي مصطفى: منسق الفصل

2019-07-19:  تاريخ المداوالت

:توقيع العميد

4:عدد المرشحين

0

نتيجة الوحدة20/ النقطة نتيجة الوحدة20/ النقطة اإلسم العائلى والشخصيرقم التسجيلالرقم الوطني للطالب
المعدل العام للفصل على 

النتيجة النهائية للفصل20

13117508335 Mara 16م15,00م15,00م15,00بن زرود مريم

13117424998 Mara 16م13,00م13,00م13,00شرفاني خالد

121074247714 Mara 16 العزوزي  محمدAمAم.غ0,00م

131186994625 Mara 16م13,00م13,00م13,00جمال محمدين

وحدة تدريب ميداني في إطار المشروع المهني:حاالت للمداولة عددها 
( 5معامل  )( 1معامل  )

(دورة تكوينية  )وحدة التدريب على المباريات 

(2018/2019:الموسم الجامعي (العادية. د)النتائج العامة للفصل الرابع 

(2018/2019):    الموسم الجامعي

الدورة الربيعية
اللغة العربية والتواصل بين الثقافات: الماستر  المغربيـةالمملكـة

اللـهعبـدبـنمحـمدسيـديجـامعـة
فاس–سايساالنسانيةوالعلوماآلدابكلية

:توقيع منسق المسلك        .معدل من موسم جامعي سابق: معدل تحته سطر/  معدل أقل من الحد األدنى/  ***: غائب: غ/  غير مستوفًى: م.غ/  فصل مستوفى: م: بيان الرموز


