
                            

 

                            و0202/ 0202جذول حمبضراد يرحهخ انهيسبَس نهفصم انذراسي األول 

                                                                                                                                                                          

 (022عذد انطالة:)       3ق  عهوو املكبٌ:              )فردي(االَتسبةاجملًوعخ:                     انثبنثخ انفرلخ: 

 20-22 22-22 22-8 انيوو
 تبريخ أدة عجبسي وأَذنسي االثُني

 د/ حمًذ حسبَــني
 يتبريـــــخ إساليــ
 د/ حسبو حســٍ

 ترمجخ ختصصيخ يف انتبريخ تذريت يـــــيذاَي اخلًيس
 د/ انشيًبء سيذ كبيم

 انتخصص املعًك
 

 تاريخ أياـم الخمــــــــــيس الخاصة بحضور الطالب                                                             تاريخ أياـم االثنــــــين الخاصة بحضور الطالب: ملحوظة                                          

                                                     (21/22 ،0 /22 ،21/22   ،32/22  ،21/20   ،08/20  ،22/2  )                                                                 (00/22  ،5/22  ،21/22  ،3/20  ،21/20  ،32/20  ،21/2) 
                                                                    

 

 )يعتًـــــــذ............(    
 الةجلُخ اجلذول         وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة       عًيـــــذ انكهيــــــــخ     َبئت رئيس اجلبيعخ نشئوٌ انتعهيى وانط

 أ.د/ عصـــــبو انذيٍ صـــــــبدق فرحبدأ.د/                                                         أ.د/                                       د/ أمحذ انهيثي              
 
 
 

 
 
 

 

 يج د  أوٌ اليٍ ٌ املــــــــبدحاســـــى 

 4 2 1 1 رف ـــــــــــــــــــــــص

 4 - 2 2 عـــــــــــــــــلم الذاللــــــــــــة

 4 - 2 2 تاريخ أدب عباسي وأنذلسي

 6 - 3 3 حـــــــــــــذيثذ أدبي ـــــــنق

 4 - 2 2 مصـــــــر اإلسالمية تــاريخ 

 2 2  - (التاريخ اإلسالميترجمة تخصصية )في 

 4 2 1 1 أعمــــــــال الســــــــــــنة



 

                    و0202/ 0202جذول حمبضراد يرحهخ انهيسبَس نهفصم انذراسي األول         

                                                                                                                                                                          

 (022عذد انطالة:)       3عهوو  ق املكبٌ:          االَتسبة )زوجي(   اجملًوعخ:              انثبنثخ انفرلخ: 

 20-22 22-22 22-8 انيوو
 ي حذيثأدثــَمــــذ  االثُني

 د/ تبير عجذ انعسيس
 انصــــــــــرف

 د/ حمًــذ طـــــه
 ـي حذيثَمــذ أدث اخلًيس

 د/ تبير عجذ انعسيس
 ُخأعًــبل انســ

 د/ أمحــذ راشـذ
عهـــــى 

 انذالنــــــخ
 د/ فبطًخ عيسي

 تاريخ أياـم الخمــــــــــيس الخاصة بحضور الطالب                                                             تاريخ أياـم االثنــــــين الخاصة بحضور الطالب: ملحوظة                                          

                                                     (01/22  ،1/22  ،03/22  ،1/20  ،02/20  ،1/2  ،28/2 )                                                            (01/22  ،20/22  ،01/22 ،22/20  ،01/20  ،1/2  ،02/2) 
 
 

 )يعتًـــــــذ............(    
 الةجلُخ اجلذول         وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة       عًيـــــذ انكهيــــــــخ     َبئت رئيس اجلبيعخ نشئوٌ انتعهيى وانط

 أ.د/ عصـــــبو انذيٍ صـــــــبدق فرحبد/                                             أ.د            د/ أمحذ انهيثي              أ.د/                                       
 
 
 

 

 يج د  أوٌ اليٍ ٌ اســـــى املــــــــبدح

 4 2 1 1 رف ـــــــــــــــــــــــص

 4 - 2 2 عـــــــــــــــــلم الذاللــــــــــــة

 4 - 2 2 تاريخ أدب عباسي وأنذلسي

 6 - 3 3 حـــــــــــــذيثذ أدبي ـــــــنق

 4 - 2 2 مصـــــــر اإلسالمية تــاريخ 

 2 2  - (التاريخ اإلسالميترجمة تخصصية )في 

 4 2 1 1 أعمــــــــال الســــــــــــنة


