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 كليغ اآداب ڣالعلڤم اإنسانيغ
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دابها:   تخصص  ٚبيغ ڣ   اللغغ الع

 
اه ٙاسغ ملفاػ التسجيل في الدكتٙڤ ٚ د  محض
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 _ التخصصت
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 _ تصٙڤ امڤضڤع3
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ٚ أسات٘ع التخصص في مڤضڤع6  اػ بعينهاب_ عدم تڤف
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ٚاٛ ٚ امه    :بكليغ اآداب ڣالعلڤم اإنسانيغ ظه
ٚقږ الڤطني للطالظ اسږ الطالظ )ع(  ال

 7ت29269789 السلمي حسن
ٚا ي فاطمغ   8ت8ت282697 الط
ٚحيږ  ة6ت7ت96939 ناجږ عبد ال

 ت7865ت229ت دهاب محمد
ٜاٙ  996ت252377 بن حليمغ ن
ٛكيغ  ة78737تت3ت مجدڣب 

ٙشيد  7427ة8ت939 مجدڣب 
 46ت5525ت8 الطڤبي محمد

 ة95896ت929 ڣهبي أعلي
 927755245ة بغغ سعيد
ٚيا ٛك  ٚ ٜاي  769836تتتت ال
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ٚاد ٚماڗ م  4779689ت ح
ٚ محمد ٜع  27746792تت ل

ٚڬ سميرع  79ة99766تة جاب
 ت65866ت939 بڤلهڤيشاػ الحسن

 3ت94928229 دالسهلي أحم
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ٜيٜ ٜاٹ عبد الع  34ت8585773 أن
ٚڣص ي محسن  75ة27747ةت الع

ٜع ٜي ٙي ي ع ٛمي اإد  5ة7957ت929 اأ
ٙشيد ٚڣس ي   7426ة938 لع
ٚام ٜڬ إك ٜي  822326ت232 الع

ٙضا  967885ت939 تالي 
 ت949273279 أمحجٙڤ نديغ

ٚڣاص محمد  2927ت8ت9 ال
 756375تت3ت سليمغ بعيد

ٙبيعغ  ة3ت9ة39ت3ت حميدڬ 
 ٜ ٜي ٚبڤط عبد الع  9533ة248 ص

 7ةة4765ت اناديغ قداد
داني عبد الفتاح  تة27577ت4ت الٙڤ

  


