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ولى/ م 2022-2021لشراصي الداهي االصجرراكٌة لمجحاهات اال
أ
 03المررج  / الرفػة اال

هٌة  غربٌة لغة3س ثارًخ وحضارة إصالمٌة 3س الجوقٌتالجارًخ الٌوم 
 
 لغة وحضارة إصالمٌة 2س ودراصات قرا

حر 
أ
م 2022-6-26اال

بن قوًرر / مصادر الجارًخ اإلصالمي مػاشي / غلم القراءات بن قوًرر / ثارًخ الرزائر الحرًح  9.00-10.00

دب اإلصالمي حٌروصي / فلشفة الحضارة اإلصالمٌة  11.00-12.00
أ
 دًبي/ موهرٌة البحح دوادي / اال

م 2022-6-27االخوٌن 
شرفاوي / موهرٌة البحح ااُلخري شرفاوي / ثذرًذ الحرًح صٌغة / اإلصالم في إفرًقٌا  9.00-10.00

غوام / ثارًخ الػلوم والصواغات زردوم / غلم الوفس الجربوي زردوم / غلم الوفس الجربوي  11.00-12.00

م 2022-6-28الدالخاء 
كافي / مردل إلى الحضارة اإلصالمٌة كافي / الجفشٌر اللغوي بلػربي / الرولة الػدماهٌة  9.00-10.00

شػبان / الوظم اإلصالمٌة بوقفة / االصجشراق بروال / الحضارة ومؤصشاثها  11.00-12.00

ربػاء 
أ
م 2022-6-29اال

بوظهرة / بالغة حمادي / المذررات والمرجمع حمادي / المذررات والمرجمع  9.00-10.00

رداد / الفكر اإلصالمي    11.00-12.00

 .يحتسب االمتحان دورة عادية تعويضية ألصحاب األعذار القانونية

 03تجرى كل االمتحانات االستدراكية للقسم بالمدرج رقم 

 م2022-06-29آخر أجل للرصد يوم األربعاء 

 .المعنيون باالستدراك هم الطلبة الراسبون في المقياس والوحدة والسداسي معا، وكل طالب غير معني يدخل االمتحان تلغى ورقته آليا

وزارة الجػلٌم الػالي والبحح الػلمي 
 - 1-زامػة  باثوة 

كلٌة الػلوم اإلصالمٌة 
 اللغة والحضارة اإلصالمٌة: قشم
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 03المررج / الداهٌة الرفػة / م 2022-2021لشراصي الداهي االصجرراكٌة لمجحاهات اال
هٌة1ماصجر  ثارًخ إصالمي1ماصجر الجوقٌتالجارًخ الٌوم 

 
  لغة غربٌة ودراصات قرا

حر 
أ
م 2022-7-03اال

 فلوصي/ االصجشراق ومواهره  بن قوًرر/ ثارًخ الرزائر االزجماغي  9.00-10.00

 حٌروصي/ دراصات مصعلحٌة  غومري / دراصات في ثارًخ المغرب  11.00-12.00

م 2022-7-04االخوٌن 

 مػاشي/ اإلغراز اللغوي  بلػربي/ دراصات في الجارًخ اإلصالمي  9.00-10.00

 مػاشي/ الرصم والضبط  بلػربي/ ثارًخ الحركات اإلصالحٌة  11.00-12.00

 غروي/ مواهذ البحح اللشاهي  غبر الشالم/ موهذ المحرخٌن في ك جابة الجارًخ  13.00-14.00

    م2022-7-5 الدالخاء

ربػاء 
أ
م 2022-7-06اال

 صكٌو/ القراءات وثوزٌهها  صٌغة/ ثارًخ الحركة االصجشراقٌة  9.00-10.00

صرة  11.00-12.00
أ
صرة  بروال/ فقه اال

أ
 رداد/ فقه اال

م 2022-7-07 الذمٌس
 دوادي/ لشاهٌات  بن دمٌس/ فلشفة الجارًخ  9.00-10.00

صول ومقاصر الشرًػة  بن دغاس/ ثارًخ الوظم  11.00-12.00
أ
 بن غبٌر/ ا

 .يحتسب االمتحان دورة عادية تعويضية ألصحاب األعذار القانونية

 03تجرى كل االمتحانات االستدراكية للقسم بالمدرج رقم 

 م2022-06-29آخر أجل للرصد يوم األربعاء 

 .المعنيون باالستدراك هم الطلبة الراسبون في المقياس والوحدة والسداسي معا، وكل طالب غير معني يدخل االمتحان تلغى ورقته آليا

وزارة الجػلٌم الػالي والبحح الػلمي 
 - 1-زامػة  باثوة 

كلٌة الػلوم اإلصالمٌة 
 اللغة والحضارة اإلصالمٌة: قشم
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