
 األول السداسي جـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(9102/9191) 

 
 .ساعة لإلدارة 29تقديم وثيقة التبرير قبل  يجب –مهما كانت األسباب تغيير الفوجيمنع  - مالحظة:

 .استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب  يمنع -
 الجدران. كتابة علىالأو الممتلكات مجلس التأديب إذا قام بتخريب  علىيحال الطالب  -

 91و02 -22و02 52و02 -  05:91 01و05 - 52و09  52و09 - 00:01 00و11 - 52و12 د92و12 - 10 األيام/التوقيت
 

 األحـد
 قديمالدبي األ نصال

 د/  عامر مسعودأ.
  دب العربي األمدرج 

 الشفويتعبير تقنيات ال
 د/عثماني بولرباح

 10قا : 

 علم الصرف
 د/ خيرة غريبي

 12قا :  

 و موسيقى الشعر عروضال  
 عبد الحميد قاوي /أ.

 12قا : 

 

 
 االثنين

 علوم القرآن  
 بن يوسف شتيح/  د   

 دب العربياألمدرج 

 بالغة عربية
 د/عبد العليم بوفاتحأ.

 دب العربياألمدرج 

 0تقنيات البحث    
 بولرباح عثماني/د

 19قا:
 

 الثالثـاء
 علم الصرف

 عبيزةعائشة /أ.د
 األدب العربيمدرج 

 بالغة عربية
 د/ بوقرين أبو بكرأ.

 10قا :

 قديمالدبي األ نصال   
 بن شاعة  جلولد/ 

 12قا : 

 

 
 األربعاء

 قديمال دبياأل نقدال
 محمد بيتر/د

 19: قا

 (0) قديمالدبي األ نقدال
 ةخليفمحمد / .دأ 

 دب العربياألمدرج 

 فرنسية  
 نورة بدراويأ/

 10قا : 

 إعالم آلي
 بن معاش محمد األمينأ/

 قا : اإلعالم اآللي

 

 
 الخميس

 عروض وموسيقى الشعرال  
 عبد الحميد قاوي /أ.

 دب العربياألمدرج 

    

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 األولالفوج  )الجذع المشترك(السنة األولى  واألدب العربيقسم اللغة 

 

إقصاء  =ولو بمبرر ) في التطبيق (  غيابات 30غيابات بدون مبرر أو  30

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  15في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتعرض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 12أو 

 9100/9102مكتب البيداغوجيا 



 السداسي األول جـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(9100/9102) 

 
 .ساعة لإلدارة 29يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  – مهما كانت األسبابتغيير الفوج يمنع  -مالحظة: 

 .استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب   يمنع -
 مجلس التأديب إذا قام بتخريب الممتلكات أو الكتابة على الجدران. علىيحال الطالب  -

 91و02 -22و02 52و02 -  05:91 01و05 - 52و09  52و09 - 00:01 00و11 - 52و12 د92و12 - 10 األيام/التوقيت
 

 األحـد
 قديمالدبي األ نصال

 د/  عامر مسعودأ.
 دب العربياأل مدرج

 علم الصرف
 د/ خيرة غريبي

 19قا :  

 و موسيقى الشعر عروضال
 مرزوق أبو بكر د/ 

 15قا : 

    

 
 االثنين

 علوم القرآن 
 بن يوسف شتيح/  د

 دب العربياأل مدرج

 بالغة عربية
 د/عبد العليم بوفاتحأ.

 دب العربياأل مدرج

 فرنسية  
 نورة بدراويأ/

 19قا : 

 تقنيات البحث
 د/ فاطمة ميهوبي

 12قا :
 

 الثالثـاء
 علم الصرف

 عبيزةعائشة / أ.د
 األدب العربي مدرج

 إعالم آلي
 بن معاش محمد األمين أ/

 اإلعالم اآللي قاعة

 بالغة عربية
 د/ بوقرين أبو بكر

 10قا :

    

 
 األربعاء

 (0) قديمالدبي األ نقدال 
 ةخليفمحمد / .دأ 

 دب العربياأل مدرج

 الشفويتعبير تقنيات ال
 أ/ األمين تناح 

 المحاضراتقا : 

    

 
 الخميس

 قديمالدبي األ نصال 
   مبروك بن داود/ أ

 19قا : 

 وموسيقى الشعر عروضال
 عبد الحميد قاوي /أ.

 األدب العربي مدرج

 قديمال األدبي نقدال 
 ةخليفمحمد / .دأ 

 10: قا

  

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 واألدب العربيقسم اللغة 
 الثانيالفوج  )الجذع المشترك(السنة األولى 

 

إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  30غيابات بدون مبرر أو  30

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  15في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتعرض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 12أو 

 9100/9102مكتب البيداغوجيا 



 السداسي األولجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(9102/9191)) 

 
 .ساعة لإلدارة 29يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  – مهما كانت األسبابتغيير الفوج يمنع  -مالحظة: 

 .استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب   يمنع -
 يحال الطالب على مجلس التأديب إذا قام بتخريب الممتلكات أو الكتابة على الجدران. -

 91و02 -22و02 52و02 -  05:91 01و05 - 52و09  52و09 - 00:01 00و11 - 52و12 د92و12 - 10 األيام/التوقيت
 

 األحـد
 قديمالدبي األ نصال

 د/  عامر مسعودأ.
 دب العربياأل مدرج

 قديمال دبياأل نقدال
 بيترمحمد / د

 15: قا

 و موسيقى الشعر عروضال
 عبد الحميد قاوي /أ.

 ....قا : 

    

 
 االثنين

 الشفويتعبير تقنيات ال
 بن يوسف شتيح/  د   

 15قا : 

 علوم القرآن
 بن يوسف شتيح/  د   

 دب العربياأل مدرج

 بالغة عربية
 د/عبد العليم بوفاتح

 دب العربياأل مدرج

 تقنيات البحث 
 عثماني بولرباح / د

 12قا :

  

 
 الثالثـاء

 علم الصرف
 عبيزةعائشة / أ.د

 األدب العربي مدرج

 بالغة عربية
 د/عبد العليم بوفاتحأ.

 10قا :

 إعالم آلي
 محمد األمين بن معاش أ/

 قا : اإلعالم اآللي

    

 
 األربعاء

 (0) قديمالدبي األ نقدال 
 ةخليفمحمد / .دأ 

 دب العربياأل مدرج

 علم الصرف
 د/ محمود طلحة

 12:   قا

 فرنسية  
 نورة بدراويأ/ 

 10قا : 

 

 
 الخميس

 قديمالدبي األ نصال
 جلول بن شاعة /أ

 15قا : 
 

 عروض وموسيقى الشعرال 
 عبد الحميد قاوي /أ.

 األدب العربي مدرج

    

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 الثالثالفوج  )الجذع المشترك(السنة األولى  واألدب العربيقسم اللغة 

 

إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  30غيابات بدون مبرر أو  30

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  15في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتعرض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 12أو 

 9100/9102مكتب البيداغوجيا 



 السداسي األولجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(9102/9191)) 

 
 .ساعة لإلدارة 29يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  – مهما كانت األسبابتغيير الفوج يمنع  -مالحظة: 

 .استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب   يمنع -
 يحال الطالب على مجلس التأديب إذا قام بتخريب الممتلكات أو الكتابة على الجدران. -

 91و02 -22و02 52و02 -  05:91 01و05 - 52و09  52و09 - 00:01 00و11 - 52و12 د92و12 - 10 األيام/التوقيت
 

 األحـد
 قديمالدبي األ نصال

 مسعودد/  عامر أ.
 دب العربياألمدرج 

 قديمالدبي األ نصال
 العيد هازل/ د

 12قا : 

 و موسيقى الشعر عروضال  
 أبو بكر مرزوق د/ 

 15قا : 

 تقنيات البحث
  عثماني بولرباح/د

 10قا :

 

 
 االثنين

 الشفويتعبير تقنيات ال
 عثماني بولرباح / د

 12قا : 

 علوم القرآن  
 بن يوسف شتيح/  د

 العربيدب األ مدرج

 بالغة عربية
 د/عبد العليم بوفاتحأ.

 دب العربياأل مدرج

    

 
 الثالثـاء

 علم الصرف
 عبيزةعائشة / أ.د

 األدب العربي مدرج

 علم الصرف
 عبيزة عائشةد/

 12قا :  

 بالغة عربية
 عبد العليم بوفاتح  /أ.د

 10قا

 فرنسية  
 نورة بدراويأ/

 19قا : 

 

 
 األربعاء

 (0) قديمالدبي األ نقدال 
 ةخليفمحمد / .دأ 

 دب العربياأل مدرج

 إعالم آلي
 بن معاش محمد األمين أ/ 

 قا : اإلعالم اآللي

 قديمال دبياأل نقدال 
 ةخليفمحمد / .دأ 

 12: قا

  

 
 الخميس

 عروض وموسيقى الشعرال  
 عبد الحميد قاوي /أ.

 األدب العربي مدرج

    
 

  

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 الرابعالفوج  )الجذع المشترك(السنة األولى  واألدب العربيقسم اللغة 

 

إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  30غيابات بدون مبرر أو  30

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  15في التطبيق إذا تغيب االمتحانقصاء من لإليتعرض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 12أو 

 9100/9102مكتب البيداغوجيا 



 السداسي األولجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(9102/9191)) 

 
 .ساعة لإلدارة 29يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  – مهما كانت األسبابتغيير الفوج يمنع  -مالحظة: 

 .استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب   يمنع -
 يحال الطالب على مجلس التأديب إذا قام بتخريب الممتلكات أو الكتابة على الجدران. -

 91و02 -22و02 52و02 -  05:91 01و05 - 52و09  52و09 - 00:01 00و11 - 52و12 د92و12 - 10 األيام/التوقيت
 

 األحـد
 قديمالدبي األ نصال  

 د/  عامر مسعودأ.
 دب العربياأل مدرج

 الشفويتعبير تقنيات ال
 بن يوسف شتيح/  د    

 قسم الفرنسيةقا : 

 قديمالدبي األ نصال
 جلول بن شاعة/ أ

 10قا : 

    

 
 االثنين

 علم الصرف
 خيرة غريبيد/

 19قا :  

 علوم القرآن
 بن يوسف شتيح/  د    

 العربي دباألمدرج 

 بالغة عربية
 د/عبد العليم بوفاتحأ.

 دب العربياأل مدرج

    

 
 الثالثـاء

 علم الصرف
 عبيزةعائشة / أ.د

 األدب العربي مدرج

 بالغة عربية
 صوفي /د

 19قا :

 تقنيات البحث
 د/عامر بن شتوح

 15قا :

 فرنسية  
 بن حرز اهلل بشيرأ/

 09قا

 

 
 األربعاء

 إعالم آلي
 محمد األمين بن معاش أ/

 قا :اإلعالم اآللي

 (0) قديمالدبي األ نقدال
 ةخليفمحمد / .دأ 

 دب العربياأل مدرج

 قديمال دبياأل نقدال
 ةخليفمحمد / .دأ 

 15: قا

    

 
 الخميس

 و موسيقى الشعر عروضال
 مرزوق أبو بكر/.د

 19قا :

 عروض وموسيقى الشعرال 
 عبد الحميد قاوي /أ.

 العربياألدب  مدرج

    

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 الخامسالفوج  )الجذع المشترك(السنة األولى  واألدب العربيقسم اللغة 

 

إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  30غيابات بدون مبرر أو  30

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  15في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتعرض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 12أو 

 9100/9102مكتب البيداغوجيا 



 السداسي األولجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(9100/9102) 

 
 .ساعة لإلدارة 29يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  – مهما كانت األسبابتغيير الفوج يمنع  -مالحظة: 

 .استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب   يمنع -
 يحال الطالب على مجلس التأديب إذا قام بتخريب الممتلكات أو الكتابة على الجدران. -

 

 91و02 -22و02 52و02 -  05:91 01و05 - 52و09  52و09 - 00:01 00و11 - 52و12 د92و12 - 10 األيام/التوقيت
 

 األحـد
 قديمالدبي األ نصال

 د/  عامر مسعودأ.
 دب العربياألمدرج 

 إعالم آلي
 نور الدين بن نعيجة أ/ 

 قا : اإلعالم اآللي

 قديمال دبياأل نقدال
 بيترمحمد / د

 19: قا

 و موسيقى الشعر عروضال 
 عبد الحميد قاوي/ أ

 12قا : 

  

 
 االثنين

 تقنيات البحث 
 أ/ خديجة األخضري

 10قا:

 علوم القرآن  
 بن يوسف شتيح/  د    

 دب العربياأل مدرج

 بالغة عربية
 د/عبد العليم بوفاتحأ.

 دب العربياأل مدرج

    

 
 الثالثـاء

 علم الصرف
 عبيزةعائشة / أ.د

 األدب العربي مدرج

 بالغة عربية 
 / صوفي د

 00قا :

 قديمالدبي األ نصال 
 جلول بن شاعة / أ

 12قا : 

  

 
 األربعاء

 علم الصرف
 عبيزةعائشة / أ.د

 19قا :  

 (0) قديمالدبي األ نقدال
 ةخليفمحمد / .دأ 

 دب العربياأل مدرج

 فرنسية
 بشير بن حرزاهلل /أ

 12قا : 

 الشفويتعبير تقنيات ال 
 األمين تناح /أ

 12قا : 

  

 
 الخميس

 عروض وموسيقى الشعرال  
 عبد الحميد قاوي /أ.

 األدب العربي مدرج 

    

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 واألدب العربيقسم اللغة 
 السادسالفوج  )الجذع المشترك(السنة األولى 

 

إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  30غيابات بدون مبرر أو  30

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  15في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتعرض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 12أو 

 9100/9102 مكتب البيداغوجيا
 


