
  
 

 

لس التأدي  قرارات ا

ية   عر

سبسم   الشعبة  أبو  وال

القانون باللغة 

ية  العر
Hicham ahmiri 21003842 

القانون باللغة 

ية  العر
HakiOumaima  17002797  

القانون باللغة 

ية  العر
Haddajiyassin

e  
21011060  

القانون باللغة 

ية  العر
Moizzesanaa  21000138  

القانون باللغة 

ية  العر
Elmalikighane

m 
20008077  

القانون باللغة 

ية  العر
Es-sousysaad 20009993  

القانون باللغة 

ية   العر
Abarrayyousse

f  
20007734  

القانون باللغة 

ية   العر
Ahlelhajayma

n 
21003627 

القانون باللغة 

ية   العر
El idrissi el 

mahdi 
20007266 

 
  

  

لس التأدي قرارات ا

يةالالقانون باللغة شعبة  عر

ة الشعبة الفصل  العقو

يوماابتداء من تاريخ المخالفة، مع  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
الخريفية   والمنع من المشاركة في إلغاء نتائج كل امتحانات الدورة 

2021/2022كل امتحانات الدورة  الربيعية  من الموسم الجامعي 
01 

القانون باللغة 

ية العر

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل 
مع 2021/2022امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين
01 

القانون باللغة 

ية العر

ة مع إلغاء نتائج كل اإلقصاء من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالف
مع 2021/2022امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين
01 

القانون باللغة 

ية العر

يوماابتداء من تاريخ المخالفة، مع  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
امتحانات الدورة الخريفية   والمنع من المشاركة في 

2021/2022كل امتحانات الدورة  الربيعية  من الموسم الجامعي 
01 

القانون باللغة 

ية العر

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل 
مع 2021/2022امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين
01 

القانون باللغة 

ية العر

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل 
مع 2021/2022امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين
01 

القانون باللغة 

ية العر

فة مع إلغاء نتائج كل اإلقصاء من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخال
مع 2021/2022امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين
01 

القانون باللغة 

ية العر

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل 
مع 2021/2022امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين
01 

القانون باللغة 

ية العر

من تاريخ المخالفة، مع  يوماابتداء 30االقصاء من المؤسسة لمدة 
إلغاء نتائج كل امتحانات الدورة الخريفية   والمنع من المشاركة في 

2021/2022كل امتحانات الدورة  الربيعية  من الموسم الجامعي 
01 

القانون باللغة 

ية العر

   

     

االقصاء من المؤسسة لمدة 
إلغاء نتائج كل امتحانات الدورة 

 .كل امتحانات الدورة  الربيعية  من الموسم الجامعي 

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل  اإلقصاء
امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

 .المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

اإلقصاء من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالف
امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

 .المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

االقصاء من المؤسسة لمدة 
امتحانات الدورة الخريفية   والمنع من المشاركة في  إلغاء نتائج كل

 .كل امتحانات الدورة  الربيعية  من الموسم الجامعي 

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل  اإلقصاء
امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

 .المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل  اإلقصاء
امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

 .المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

اإلقصاء من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخال
امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

 .المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل  اإلقصاء
امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

 .المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

االقصاء من المؤسسة لمدة 
إلغاء نتائج كل امتحانات الدورة الخريفية   والمنع من المشاركة في 

 .كل امتحانات الدورة  الربيعية  من الموسم الجامعي 



  
 

 

 

القانون باللغة 

ية   العر
Essouaf 

mohammed 
20009713  

القانون باللغة 

ية   العر
Najahghizlane 21001259  

القانون باللغة 

ية   العر
Bouzazia 

dounia 
21000304 

القانون باللغة 

ية   العر
El ghazlani 

habiba 
20009408 

القانون باللغة 

ية   العر
El haddaouy 

amina 
20005050 

القانون باللغة 

ية   العر
Haki 

salah-eddine 
21006395 

القانون باللغة 

ية   العر
Modafanass 21003225 

القانون باللغة 

ية   العر

El 
Boujemimoha

mmed 
21001538  

 
  

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل 
مع 2021/2022امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين
01 

القانون باللغة 

ية العر

مخالفة مع إلغاء نتائج كل اإلقصاء من المؤسسة ابتداء من تاريخ ال
مع 2021/2022امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين
01 

القانون باللغة 

ية العر

من تاريخ المخالفة، مع  يوماابتداء 30االقصاء من المؤسسة لمدة 
إلغاء نتائج كل امتحانات الدورة الخريفية   والمنع من المشاركة في 

2021/2022كل امتحانات الدورة  الربيعية  من الموسم الجامعي 

01 
القانون باللغة 

ية العر

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل 
مع 2021/2022امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

01 
القانون باللغة 

ية العر

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل 
مع 2021/2022امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

01 
القانون باللغة 

ية العر

يوماابتداء من تاريخ المخالفة، مع  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
إلغاء نتائج كل امتحانات الدورة الخريفية   والمنع من المشاركة في 

2021/2022كل امتحانات الدورة  الربيعية  من الموسم الجامعي 

01 
القانون باللغة 

ية العر

من تاريخ المخالفة، مع  يوماابتداء 30االقصاء من المؤسسة لمدة 
إلغاء نتائج كل امتحانات الدورة الخريفية   والمنع من المشاركة في 

  .2021/2022كل امتحانات الدورة  الربيعية  من الموسم الجامعي 

01 
القانون باللغة 

ية العر

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل 

مع 2021/2022امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

01 
القانون باللغة 

ية العر

   

     

  

  

  

 

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل  اإلقصاء
امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

 .المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

اإلقصاء من المؤسسة ابتداء من تاريخ ال
امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

 .المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

االقصاء من المؤسسة لمدة 
إلغاء نتائج كل امتحانات الدورة الخريفية   والمنع من المشاركة في 

 .كل امتحانات الدورة  الربيعية  من الموسم الجامعي 

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل  اإلقصاء
امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

 .المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل  اإلقصاء
امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

 .المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين

االقصاء من المؤسسة لمدة 
إلغاء نتائج كل امتحانات الدورة الخريفية   والمنع من المشاركة في 

 .كل امتحانات الدورة  الربيعية  من الموسم الجامعي 

االقصاء من المؤسسة لمدة 
إلغاء نتائج كل امتحانات الدورة الخريفية   والمنع من المشاركة في 

كل امتحانات الدورة  الربيعية  من الموسم الجامعي 

من المؤسسة ابتداء من تاريخ المخالفة مع إلغاء نتائج كل  اإلقصاء

امتحانات الدورة الخريفية   من الموسم الجامعي 

 .المنع من التسجيل في الجامعة وذلك لمدة سنتين جامعيتين


