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اب و العلوم اإنساني  كلي اا

ا فا  ظه امه

 مصلح الشؤون الطابي

 خلي اامتحانا

يفي  ول اامتحانا الخ بي - 9/السن الجامعي  -ج راسا الع  مسلك ال

ة الحص القاع اأستا ة الفصل تسمي الوح  التاري رم الوح
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وباع بي ,ال ,من  . فو بو ل اأدب الع خل   AR403 م
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٧ ي  AR404 باغ ,ال ,من  . عب الحي الق

وق  و ,ال ,من  . الحسي   AR405 ع

08/01/2020 

سامي ,ال ,من  ة . لويزة بولبراص ة   AR406 حضا
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 . حسن عما 
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03/01/2020 

 AR416 صوات  ال  من  . عب النبي سفير

اق صالحي ي  ال  من  . عب ال د ق  AR417 س

07/01/2020 

ي  ,ال  ,من   ة. لطيف بلخير د ح  AR418 س

وق  ي  ال  من  . الحسي   AR419 نق ق

09/01/2020 

ة القاسمي شي  AR420 معج  ,ال  ,من   ة. 
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جيو  شي الع  . 
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AR427 

02/01/2020 

 AR428 قضايا نحوي  ,ال  ,من   . حسن عما 

اف  ال  من  . عب النبي سفير  AR429 ص

06/01/2020 

 AR430 صوتيا  ,ال  ,من   . محم العْلو 

اولي  ال  من  . محم الهاشمي  AR431 08/01/2020 نما دالي وت

ط   ةجميع اأسات وع ام    AR432 امش

 ة. لطيف بلخير
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ي ومعاص  ال  من  بي ح  أدب مغ
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اق صالحي  02/01/2020  . عب ال
وباع  . فو بو

ي  ,ال  ,من   اس اأدبي والنق  AR528 منهجي البح ومصاد ال

بي  ال  من  ط. خال سقا ل٦ ي ومغ  AR529 أدب أن

06/01/2020 

وباع يم  ,ال  ,من    . فو بو ي ق  AR530 قضايا نق

وق  ي  ال  من   . الحسي   AR531 08/01/2020 بيا الق الك

ة ط   جميع اأسات وع ام    AR532 امش

 


