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اب و العلوم اإنساني  كلي اا

ا فا  ظه امه

 مصلح الشؤون الطابي

 خلي اامتحانا

يفي  ول اامتحانا الخ راسا  - 9/السن الجامعي  -ج  اإساميمسلك ال

ة الحص القاع اأستا ة الفصل تسمي الوح  التاري رم الوح

  الحسن بوقسيمي  
  امحم الينبعي

105  

106 

  تعلوم الق  ة3,ةتال ة8,3ةمن 

1 

EI401 

02/01/2020 

ريس الحنفي ي 2,45تال 45,ةتمن   ا  EI402 تعلوم الح

 ا  محم البنعب
  إليا بلكا

ة اإسامي  ة3,ةتال ة8,3ةمن   EI403 العقي

06/01/2020 

ي اليعقوبي يع  2,45تال 45,ةتمن   عب الع  EI404 تاري التش

ف ة3,ةتال ة8,3ةمن   خال سقاط الص  EI405 النحو 

08/01/2020 

ةالسـيڇة النبوي   2,45تال 45,ةتمن   محم صقلي حسني اش  EI406 الخاف ال

  الخضيڇ   
ر    محم الب

امصطلحا  ة3,ةتال ة8,3ةمن  نسي   تاللغ  ( -)الف  EI407 10/01/2020 اانجليڈي

  امحم الينبعي

NB1 

NB2 

ني  ة3,ةتال ة8,3ةمن  ا الق ا  الق

3 

EI415 

03/01/2020 

ريس الحنفي ا 2,45تال 45,ةتمن   ا ح  يل  الج  EI416 لتع

اني  EI417  تأصول الفق ة3,ةتال ة8,3ةمن   خال الو

07/01/2020 

كا اإصاحي   2,45تال 45,ةتمن   حمي فتاح  EI418 الح

 EI419 الــباغـــ      ة3,ةتال ة8,3ةمن   عب الوهاب الفيالي

09/01/2020 

مناهج البح  2,45تال 45,ةتمن   عب الوهاب الفيالي  EI420 امكتب 

 ة ناجي اقجو

NB1 

 (تفق امعاما )   7تال  5تمن 

5 

 مسار
  الفق

 ااصول 

EI427 

03/01/2020 

 EI428 القواع الفقهي    9تال  7تمن   عب ه الهيالي

رقي اق  ال عن   6تال  4تمن   عب ال  EI429 اأصولييمباح ال

07/01/2020 

يع      5ت,8تال  5ت,6تمن     محما رفيع  EI430 مقاص الش

ي اليعقوبي  EI431 عل التوثيق   6تال  4تمن   عب الع

09/01/2020 

ل     5ت,8تال  5ت,6تمن     محما رفيع الج ة   EI432 فق امناظ

  إليا بلكا

NB2 

ار الكامي    7تال  5تمن   ام

5 
 مسار
 الفك 

ة   العقي

EI527 

03/01/2020 

ش ي  EI528 قضايا الفك اإسامي  9تال  7تمن   الحسن حم

 EI529 الفلسف اإسامي  6تال  4تمن   محم البنعيا
07/01/2020 

ف     5ت,8تال  5ت,6تمن     محم البنعيا ي امع  EI530 نظ

ش ي اق  6تال  4تمن   الحسن حم  EI531 ااستش
09/01/2020 

ل     5ت,8تال  5ت,6تمن     محما رفيع الج ة   EI532 فق امناظ

 


