
ولى: جذع مشترك                                  
أ
 مواّد امتحانات دروة التدارك: ماجستير عربية، السنة ال

 المادة الختبار التاريخ

06 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 -  ستاذ  اللغة
أ
 شكري السعدي اللغة: درس ال

0608 -  – 2022 BIB1  -08.30 - دب
أ
ستاذ الهادي العيادي  ال

أ
 شعر عربّي حديث: درس ال

10 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 - ستاذة هنيدة حفصة  الحضارة
أ
 الحضارة القديمة: درس ال

  

ن يجتازوا في يتوّجب على الطلبة الراسبين الذين لم يتحصلوا على المعدل في الوحدة المع"مالحظة: 
 
نية ا

    "كل الحاالت المادة التي وقع سحبها

 

ولى: لغة                    
أ
 مواّد امتحانات دروة التدارك: ماجستير عربية، السنة ال

 المادة الختبار التاريخ

13 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 -  العلوم الصوتية العلوم الصوتية والصرفية 

15 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 -  العلوم النحوية العلوم المعجمية والنحوية 

17 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 - تعريب من اإلنجليزية وحدة الترجمة 
20 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 - العلوم الدللية العلوم البالغية والدللية 

ن يجتازوا في يتوجب على الطلبة الراسبين الذين لم يتحصلوا على المعدل في "مالحظة: 
 
الوحدة المعنية ا

    "كل الحاالت المادة التي وقع سحبها

 

دب                                  
أ
ولى: ا

أ
 مواّد امتحانات دروة التدارك: ماجستير عربية، السنة ال

 المادة الختبار التاريخ

13 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 -  دبي
أ
دبي قديم درس  النقد ال

أ
ستاذة سامية الدريدي نقد ا

أ
 ال

15 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 - دب الحديث
أ
ستاذة جليلة الطريطر  ال

أ
 نثر: درس ال

17 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 - تعريب من اإلنجليزية وحدة الترجمة 
20 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 - دب القديم

أ
ستاذة سامية الدريدي ال

أ
 نثر قديم: درس ال

ن يجتازوا في "مالحظة: 
 
يتوجب على الطلبة الراسبين الذين لم يتحصلوا على المعدل في الوحدة المعنية ا

    "كل الحاالت المادة التي وقع سحبها

ولى: حضارة                                
أ
 مواّد امتحانات دروة التدارك: ماجستير عربية، السنة ال

 المادة الختبار التاريخ

13 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 -  ستاذ لطفي دبيش 1حضارة قديمة  الحضارة قديمة
أ
 : درس ال

15 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 - ستاذ زهير بن يوسف2حضارة حديثة  الحضارة حديثة
أ
 : درس ال

17 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 - تعريب من اإلنجليزية وحدة الترجمة 
20 – 06 – 2022 BIB1  -08.30 - ستاذ عبد المجيد العطواني هج الدراساتمنا

أ
 درس ال

ن يجتازوا في "مالحظة: 
 
يتوجب على الطلبة الراسبين الذين لم يتحصلوا على المعدل في الوحدة المعنية ا

    "كل الحاالت المادة التي وقع سحبها


