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كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة سایس – فاس
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أستاذ المادةالوحدة
التوقیتتاریخ االمتحانقاعة أو مدرج

س8:30 - س12:30اإلثنین 25 مارس   2019ق42بوطـاھر / حــجیجنحو 1 / لسانیات 121 -- 11

س8:30 - س12:30اإلثنین 25 مارس   2019ق45بوطـاھر / حــجیجنحو 1 / لسانیات 121 -- 11

س8:30 - س12:30اإلثنین 25 مارس   2019ق46بوطـاھر / حــجیجنحو 1 / لسانیات 121 -- 11

س8:30 - س12:30اإلثنین 25 مارس   2019ق41بوطـاھر / حــجیجنحو 1 / لسانیات 121 -- 11

س8:30 - س12:30األربعاء 27 مارس   2019ق42نشیط / كنونــيمدخل إلى األدب العربي/ بالغة 14 -- 13

س8:30 - س12:30األربعاء 27 مارس   2019ق45نشیط / كنونــيمدخل إلى األدب العربي/ بالغة 14 -- 13

س8:30 - س12:30األربعاء 27 مارس   2019ق46نشیط / كنونــيمدخل إلى األدب العربي/ بالغة 14 -- 13

س8:30 - س12:30األربعاء 27 مارس   2019ق41نشیط / كنونــيمدخل إلى األدب العربي/ بالغة 14 -- 13

س8:30 - س12:30الجمعة 29 مارس   2019ق42كنونــي / الغواسليعروض/ حضارة إسالمیة16 -- 15

س8:30 - س12:30الجمعة 29 مارس   2019ق45كنونــي / الغواسليعروض/ حضارة إسالمیة16 -- 15

س8:30 - س12:30الجمعة 29 مارس   2019ق46كنونــي / الغواسليعروض/ حضارة إسالمیة16 -- 15

س8:30 - س12:30الجمعة 29 مارس   2019ق41كنونــي / الغواسليعروض/ حضارة إسالمیة16 -- 15

س8:30 - س10:30اإلثنین 01 أبریل   2019ق42قبليلغة أجنبیة17 -- 17

س8:30 - س10:30اإلثنین 01 أبریل   2019ق45قبليلغة أجنبیة17 -- 17

س8:30 - س10:30اإلثنین 01 أبریل   2019ق46قبليلغة أجنبیة17 -- 17

س8:30 - س10:30اإلثنین 01 أبریل   2019ق41قبليلغة أجنبیة17 -- 17



جامعة سیدي محمد بن عبد هللا
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة سایس – فاس

Université Sidi Mohamed Ben Abdallah
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs - Fès

جدولة امتحانات الدورة الخریفیة االستدراكیة 2018-2019مسلك الدراسات العربیة

أستاذ المادةالوحدة
التوقیتتاریخ االمتحانقاعة أو مدرج

س14:30 - س18:30الثالثاء 26 مارس   2019ق42بوطـاھر / ســاعةنحو 3 / صواتة32 -- 31

س14:30 - س18:30الثالثاء 26 مارس   2019ق45بوطـاھر / ســاعةنحو 3 / صواتة32 -- 31

س14:30 - س18:30الثالثاء 26 مارس   2019ق46بوطـاھر / ســاعةنحو 3 / صواتة32 -- 31

س14:30 - س18:30الخمیس 28 مارس   2019ق42نشیط / ســرحانسرد قدیم/ سرد حدیث34 -- 33

س14:30 - س18:30الخمیس 28 مارس   2019ق45نشیط / ســرحانسرد قدیم/ سرد حدیث34 -- 33

س14:30 - س18:30الخمیس 28 مارس   2019ق46نشیط / ســرحانسرد قدیم/ سرد حدیث34 -- 33

س14:30 - س18:30السبت 30 مارس   2019ق42بوطـاھر / كفــایتـينقد قدیم/ معجم36 -- 35

س14:30 - س18:30السبت 30 مارس   2019ق45بوطـاھر / كفــایتـينقد قدیم/ معجم36 -- 35

س14:30 - س18:30السبت 30 مارس   2019ق46بوطـاھر / كفــایتـينقد قدیم/ معجم36 -- 35

س8:30 - س12:30الثالثاء 26 مارس   2019ق42نشیط / قیديالترجمة / تحلیل الخطاب52 -- 51

س8:30 - س12:30الثالثاء 26 مارس   2019ق45نشیط / قیديالترجمة / تحلیل الخطاب52 -- 51

س8:30 - س12:30الخمیس 28 مارس   2019ق42الشرقاني / قیدياألدب الصوفي/ سرد مغربي54 -- 53

س8:30 - س12:30الخمیس 28 مارس   2019ق45الشرقاني / قیدياألدب الصوفي/ سرد مغربي54 -- 53

العلوي العبدالوي / قضایا نقدیة/ السیمیائیات56 -- 55
س8:30 - س12:30السبت 30 مارس   2019ق42ســرحان

العلوي العبدالوي / قضایا نقدیة/ السیمیائیات56 -- 55
س8:30 - س12:30السبت 30 مارس   2019ق45ســرحان

س8:30 - س12:30الثالثاء 26 مارس   2019ق48نشیط / عراقيالترجمة / قضایا نحویة52 -- 51

س8:30 - س12:30الخمیس 28 مارس   2019ق48بوطـاھر / حوتيالنحو الوظیفي/ لسانیات النص54 -- 53

حــوتي / كفــایتـي - تاریخ الفكر اللساني الحدیث/ عبریة أو أمازیغیة56 -- 55
س8:30 - س12:30السبت 30 مارس   2019ق48الركیك


