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 مسكل الرتبية، ختصص: اللغة العربية 

 الحئة الطلبة املقبولني للتسجيل ابملسكل حبسب الاس تحقاق

 توارخي هامة
ىل غاية امجلعة  22 الإثننيمن االتسجيل:    2018أ كتوبر  26أ كتوبر اإ

 )موقع العرفان(

 حسب اجلدول 2018 أ كتوبر 29 االثنني: ادلروسبداية 

 ي:  الواثئق الرضورية للتسجيل االإدار 

 ؛الشهادة ال صلية للبااكلوراي 

 أ ربع نسخ مصادق علهيا من الشهادة؛ 

 أ ربع نسخ مصادق علهيا من كشف النقط؛ 

  املرحش؛عنوان و أ ربع أ ظرفة حتمل طابع الربيد 

  درمه للمكتبة؛ 13طابع بريد من فئة 

  صوراتن فوتوغرافيتان للمرحش؛ 

 نسخة مصادق علهيا من البطاقة الوطنية؛ 

 د؛عقد الازداي 

  درمه؛  100أ داء 

 سمل من طرف اللكية()ي ملف التسجيل معبا  بدقة 
 رقم البطاقة الوطنية االسم الكامل 

 AS 5219 وصال امللواين  .1

 AA 96439 فدوى امهيزة  .2

 AA 58863 أمحد يعقويب  .3

 AE 257152 الزبري كعرية  .4

 AA 98828 هباء الدين لغزواين  .5

 EE 854004 دنيا بودارين  .6
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 CN 40529 داويأميمة مح  .7

 AA 88535 وفاء العرييب  .8

 BE 906941 مينة املعاشي  .9

 AE 184537 ليلىى غالين  .10

 X 415057 أميمة النظر  .11

 AD 311031 لبىن الغليظ  .12

 AE 291186 يوسف آيت الطالب  .13

 AD 304672 فطمة الزهراء الطويل  .14

 AD 310294 لبىن العسري  .15

 CD 654773 مرمي صدحات  .16

 AE 109189 ماجدة عبدالالوي  .17

 AA 88898 ليلى املخفي  .18

 AS 9490 شيماء بلحاج  .19

 AA 82416 شيماء القدوري  .20

 AA 103437 فاطمة الزهراء نوكيعز  .21

 AS 1828 خولة املربيطري  .22

 GM 203738 فتيحة احسينو  .23

 AE 266012 كوثر الري  .24

 AE 234459 إميان املاجيدي  .25

 AD 308368 فدوى ليمي  .26

 AD 295957 التادلة مرمي  .27

 AD 301972 خدجية بوعمامة  .28

 AS 4941 هنيلة مربط  .29

 AD 290296 بسمة العيساوي  .30

 AE 266028 وفاء إيد بوحدو  .31

 AE 292973 اندية رشيق  .32

 AA 87643 خولة آيت القاضي  .33

 


