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 األساتذة المناقشون اسم الطالب رقم الطالب الساعة اليوم

 الخميس

02/10/8102 

 )صباحا(

 محسن أوماج 1504669 00.9 – 0099

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذة0 الطنجي ماجدة0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 وداد التوزاني 1401216 59099 – 00.9

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذة0 الطنجي ماجدة0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 الحسين واعربية 1511633 59009 – 59059

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذة0 الطنجي ماجدة0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 إلهام استيتو 1401990 55059 – 59009

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذة0 الطنجي ماجدة0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 أسماء أويعلى 1200639 55099 – 55019

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذة0 الطنجي ماجدة0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 وفاء عبد االوي 1401815 51019 – 55099

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذة0 الطنجي ماجدة0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 

 

 الخميس

02/10/8102 
 )مساء(

 إدريس أوعزوزو 1507654 590.9 – 59099

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذ0 الهاطي محمد0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 شيماء المقدم 1205430 50099 – 590.9

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذ0 الهاطي محمد0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 كمال مداني 1501742 50009 – 50059

 ذ0 وسام شهير0 -

 محمد0 حماسذ0  -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 يوسف بترانو 1401002 51059 – 50009

 د0حماس محمذ0  -

 ذ0 الهاطي محمد0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 عادل مخلوفي 1511975 51099 – 51019

 حماس محمد0ذ0  -

 ذ0 الهاطي محمد0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 فاطمة الزهراء كوني 1300602 52019 – 51099

 حماس محمد0ذ0  -

 ذ0 الهاطي محمد0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -
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 الجمعة

81/10/8102 

 )صباحا(

 عمر بن ابغاط 1502762 00.9 – 0099

 ذ0 جمال الدين السراج0 -

 ذة0 الطنجي ماجدة0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 مونية التازي 1406973 59099 – 00.9

 ذ0 جمال الدين السراج0 -

 ذة0 الطنجي ماجدة0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 هاجر دوز 1504765 59009 – 59059

 ذ0 جمال الدين السراج0 -

 0ذة0 الطنجي ماجدة -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 ميمونة أفروخ 1600042 55059 – 59009

 ذ0 جمال الدين السراج0 -

 ذة0 الطنجي ماجدة0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 مراد بوشال 1401633 55099 – 55019

 ذ0 جمال الدين السراج0 -

 ذة0 الطنجي ماجدة0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 عصام ويز 5092010 51019 – 55099

 جمال الدين السراج0ذ0  -

 ذة0 الطنجي ماجدة0 -

 ذ0 أوجاك أحمد0 -

 الجمعة

81/10/8102 
 )مساء(

 أزيزة عبد العزيز 1603942 590.9 – 59099

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذة0 الزاهية أفالي0 -

 ذ0 الهاطي محمد0 -

 مصطفى أوشاشة 1406435 50099 – 590.9

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذة0 الزاهية أفالي0 -

 لهاطي محمد0ذ0 ا -

 زكرياء زريف 1603159 50009 – 50059

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذة0 الزاهية أفالي0 -

 ذ0 حماس محمد0 -

 سارة أعزوزو 1509461 51059 – 50009

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذة0 الزاهية أفالي0 -

 ذ0 حماس محمد0 -

 حفيظة لخشيش 1601274 51099 – 51019

 ذ0 وسام شهير0 -

 أفالي0ذة0 الزاهية  -

 ذ0 حماس محمد0 -

 محسن أمزيان 1502477 52019 – 51099

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذة0 الزاهية أفالي0 -

 ذ0 حماس محمد0 -



ROYAUME DU MAROC 

UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

Oujda 

Filière Etudes Amazighes 

  

 

 

 

 

 
 

 

 السبت

81/10/8102 
 )صباحا(

 أنس الزياني 1401237 00.9 – 0099

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذ0 الهاطي محمد0 -

 ذ0 أحمد أوجاك0 -

 ياضعبد الغني فر 1405385 59099 – 00.9

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذ0 الهاطي محمد0 -

 ذ0 أحمد أوجاك0 -

 السكاكي نوال 1405094 59009 – 59059

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذ0 الهاطي محمد0 -

 ذ0 أحمد أوجاك0 -

 السكاكي إيمان 1506438 55059 – 59009

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذ0 الهاطي محمد0 -

 ذ0 أحمد أوجاك0 -

 رضوان أفالي 1608321 55099 – 55019

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذ0 الهاطي محمد0 -

 ذ0 أحمد أوجاك0 -

 كروج محمد 5990910 51019 – 55099

 ذ0 وسام شهير0 -

 ذ0 الهاطي محمد0 -

 ذ0 أحمد أوجاك0 -

 


