
 (1029/1010)األول السداسي جـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي 

 .ساعة لإلدارة 21تقديم وثيقة التبرير قبل  يجب –مهما كانت األسباب يمنع تغيير الفوج - مالحظة:
 كتابة علىالجدران.الأو الممتلكات مجلس التأديب إذا قام بتخريب  على.يحال الطالب استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب  يمنع -

                                    

 10و22 -22و22 52و22 -  25:10 20و25 - 52و21  52و21 - 22:20 22و00 - 52و09 د12و09 - 00 األيام/التوقيت
 

 السبت
 قديمالدبي األ نصال

 لخضر ذيبد/  
  دب الرربي األمدرج 

 الشفويتربير تقنيات ال
 ميهوبي فاطمة /أ

 02قا : 

 علم الصرف
 جريد عبد القادرد/ 

 01قا :  

    

 علوم القرآن     األحد
 بن يوسف شتيح/  د   

 دب الرربياألمدرج 

  

 
 االثنين

 بالغة عربية    
 بوفاتح عبد الرليمأ.د 

 دب الرربياألمدرج 

 2تقنيات البحث 
 عطاء اهلل كريبع/ د

 قا:األساتذة...

 

 
 الثالثـاء

 قديمالدبي األ نصال  
 عبد القادر بلغربي/ د

 02قا : 

 علم الصرف 
 عائشة عبيزة .أ

 األدب الرربيمدرج 

 قديمال دبياأل نقدال
 حليمة تمزور /أ

 ...: قا  

 

 
 األربراء

 بالغة عربية
 د/ بوقرين أبو بكر

 00قا :

 فرنسية
 بشير بن حرزاهلل أ/

 قسم الفرنسية  قا : 

 و موسيقى الشرر رروضال
 عبد الحميد قاوي/ أ

 01قا : 

 (2) قديمالدبي األ نقدال  
 محمد بيتر/ د

 دب الرربياألمدرج 

 

 
 الخميس

 إعالم آلي
 نورالدين بن نريجة /أ

 :اإلعالم اآللي قا

 رروض وموسيقى الشررال   
 عبد الحميد قاوي /أ.

 دب الرربياألمدرج 

  

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 قسم اللغة واألدب العربي
 السابعالفوج  السنة األولى )الجذع المشترك(

 

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

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  05في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتررض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 02أو 



1029/1010) 

 ((1029/1010 السداسي األول التــــوقيت األسبــــــــــوعيجـــــــدول 

 

 10و22 -22و22 52و22 -  25:10 20و25 - 52و21  52و21 - 22:20 22و00 - 52و09 د12و09 - 00 األيام/التوقيت
 

 السبت
 قديمالدبي األ نصال

 لخضر ذيبد/  
 األدب الرربيمدرج 

 علم الصرف
 جريد عبد القادرد/ 

 01قا :  

 الشفويتربير تقنيات ال
 أ/ ميهوبي فاطمة

 02قا : 

    

 علوم القرآن     األحد
 بن يوسف شتيح/  د

 األدب الرربي مدرج

 قديمالدبي األ نصال
 أمال بلحوت /أ

 00قا : 

 

 
 االثنين

 بالغة عربية
 د/ بوقرين أبو بكر

 02قا :

 بالغة عربية   
 د/عبد الرليم بوفاتحأ.

 األدب الرربي مدرج

 فرنسية
 بشير بن حرزاهلل أ/

 02قا : 

 

 تقنيات البحث   الثالثـاء
 أ.د/ بن عيسى الهامل

 09قا :

 علم الصرف 
 عائشة عبيزة / أ.د

 األدب الرربي مدرج

  

 
 األربراء

 إعالم آلي 
 محمد األمين بن مراش /أ

 اإلعالم اآللي قاعة

 (2) قديمالدبي األ نقدال   
 محمد بيتر/ د

 األدب الرربي مدرج

 

 
 الخميس

 قديماألدبي ال نقدال
 حليمة تمزورأ / 

 09: قا

 و موسيقى الشرر رروضال
 بوزيد شتوح /.

  22قا : 

 رروض وموسيقى الشررال  
 عبد الحميد قاوي /أ

 األدب الرربي مدرج

  

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 قسم اللغة واألدب العربي

 الثامن    الفوج السنة األولى )الجذع المشترك(

 

 غيابات بدون مبرر  05في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتررض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 1020/1029مكتب البيداغوجيا 



 

 األولالسداسي جـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي

1029/1010) 
  -مالحظة: 

 10و22 -22و22 52و22 -  25:10 20و25 - 52و21  52و21 - 22:20 22و00 - 52و09 د12و09 - 00 األيام/التوقيت
 

 السبت
 قديمالدبي األ نصال

 لخضر ذيبد/  
 دب الرربياألمدرج 

 (2) قديمالدبي األ نقدال
 د/ مختار حسيني

 05قا

 الشفويتربير تقنيات ال  
 فاطمة أ/ ميهوبي  

 02قا : 

 علم الصرف
 توفيق جرمات/ د

 01قا :  

 

 علوم القرآن     األحد
 بن يوسف شتيح/  د

 دب الرربياأل مدرج

  

 
 االثنين

 بالغة عربية 
 بوقرين أبو بكرد/

 00قا :

 بالغة عربية  
 د/عبد الرليم بوفاتحأ.

 دب الرربياأل مدرج

 إعالم آلي
 محمد أ/ 

 قا : اإلعالم اآللي

 فرنسية
 عنتر عامرأ/ 

 02قا : 
 

 الثالثـاء
 علم الصرف    

 عائشة عبيزة / أ.د
 األدب الرربي مدرج

 قديمالدبي األ نصال
 د/ عبد القادر بلغربي

 22قا

 تقنيات البحث
 أ/ وردية بلحبيب

 02.قا :
 

 األربراء
 (2) قديمالدبي األ نقدال     

 محمد بيتر/ د
 دب الرربياأل مدرج

 

 وموسيقى الشرر رروضال     الخميس
 عبد الحميد قاوي /أ

 األدب الرربي مدرج

 و موسيقى الشرر رروضال
 أ/ صليحة حميدو

 02 قا : 

 

 غيابات بدون مبرر  05في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتررض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 واألدب العربيقسم اللغة 

 التاسعالفوج  السنة األولى )الجذع المشترك(

 

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

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 



 السداسي األولجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي

(1029/1010) 

 .ساعة لإلدارة 21يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  – مهما كانت األسبابتغيير الفوج يمنع  -مالحظة: 
 يمنع استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب  .يحال الطالب على مجلس التأديب إذا قام بتخريب الممتلكات أو الكتابة على الجدران. -

 10و22 -22و22 52و22 -  25:10 20و25 - 52و21  52و21 - 22:20 22و00 - 52و09 د12و09 - 00 األيام/التوقيت
 

 السبت
 قديمالدبي األ نصال

 لخضر ذيبد/  
 دب الرربياألمدرج 

 تقنيات البحث
 عمر شطة/ د

 02قا :

 قديمال دبياأل نقدال
 مختار حسيني/ د

 02: قا

 علم الصرف 
 توفيق جرماتد/

 01قا :  

 الشفويتربير تقنيات ال
 فاطمة ميهوبي  أ/

 02قا : 

 

 قديمالدبي األ نصال األحد
 الريد هازل/ د

 05قا : 

 علوم القرآن   
 بن يوسف شتيح/  د

 دب الرربياأل مدرج

 فرنسية 
 عامر عنترأ/

 02 قا : 

 
 االثنين

 آلي إعالم  
 نورالدين بن نريجة أ/ 

 قا : اإلعالم اآللي

 بالغة عربية 
 د/عبد الرليم بوفاتحأ.

 دب الرربياأل مدرج

  

 
 الثالثـاء

 علم الصرف    
 عائشة عبيزة / أ.د

 األدب الرربي مدرج

 بالغة عربية
 أ/ طه األمين بودانة

 األساتذة  قا

 

 
 األربراء

 (2) قديمالدبي األ نقدال     
 بيتر محمد/ د

 دب الرربياأل مدرج

 

 
 الخميس

 و موسيقى الشرر رروضال  
 بوزيد شتوح / أ

 األساتذةقا : 

 رروض وموسيقى الشررال 
 عبد الحميد قاوي /أ

 األدب الرربي مدرج

  

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 عاشرالالفوج  )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  05في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتررض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 1020/1029مكتب البيداغوجيا 



 (1029/1010/)األولالسداسي جـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
. 

 

 

 10و22 -22و22 52و22 -  25:10 20و25 - 52و21  52و21 - 22:20 22و00 - 52و09 د12و09 - 00 األيام/التوقيت
 

 السبت
 قديمالدبي األ نصال

 لخضر ذيبد/  
 دب الرربياألمدرج 

      

 علوم القرآن      األحد
 بن يوسف شتيح/  د

 دب الرربياأل مدرج

 فرنسية
 عامر عنتر أ/

 قسم الفرنسية   (D)قا 

 

 
 االثنين

 و موسيقى الشرر رروضال
 أ/ صليحة حميدو

 قا األساتذة

 بالغة عربية
 أ.د/سليمان بن علي

 09قا :

 بالغة عربية  
 بوفاتحد/عبد الرليم أ.

 دب الرربياأل مدرج

  

 
 الثالثـاء

 تقنيات البحث
 بولرباح عثماني /د

 20قا :

 علم الصرف
 طه األمين بودانة /

 00قا :  

 علم الصرف  
 عائشة عبيزة / أ.د

 األدب الرربي مدرج

 الشفويتربير تقنيات ال
   أمال بلحوت /أ    

 قسم الفرنسية (D)  قا : 

 

 
 األربراء

 قديمالدبي األ نصال
 حليمة تمزور/ أ

 05قا :

 قديمال دبياأل نقدال
 محمد بيتر/ د

 02: قا

 إعالم آلي  
 أ/ محمد األمين بن مراش 

 قا :اإلعالم اآللي

 (2) قديمالدبي األ نقدال
 محمد بيتر/ د

 دب الرربياأل مدرج

 

 
 الخميس

   
.. 

 رروض وموسيقى الشررال 
 عبد الحميد قاوي /أ

 األدب الرربي مدرج

  

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 قسم اللغة واألدب العربي

 الحادي عشرالفوج    السنة األولى )الجذع المشترك(

 

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

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  05في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتررض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 1020/1029مكتب البيداغوجيا 



 102)السداسي األولجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي

 .ساعة لإلدارة 21يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  – مهما كانت األسبابتغيير الفوج يمنع  -مالحظة: 
 يمنع استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب  .يحال الطالب على مجلس التأديب إذا قام بتخريب الممتلكات أو الكتابة على الجدران.

 10و22 -22و22 52و22 -  25:10 20و25 - 52و21  52و21 - 22:20 22و00 - 52و09 د12و09 - 00 األيام/التوقيت
 

 السبت
 قديمالدبي األ نصال

 لخضر ذيبد/  
 دب الرربياألمدرج 

 قديمال دبياأل نقدال    
 حسيني مختار/ د

 02: قا

 

 قديمالدبي األ نصال  األحد
 أ/محمد فارسي

 قسم الفرنسية (D)  قا : 

 تقنيات البحث 
 بن عيسى أ.د/ هامل
 05قا:

 علوم القرآن 
 بن يوسف شتيح/  د

 دب الرربياأل مدرج

  

 
 االثنين

 و موسيقى الشرر رروضال 
  صليحة حميدو /أ

 األساتذةقا : 

 بالغة عربية  
 د/عبد الرليم بوفاتحأ.

 دب الرربياأل مدرج

 فرنسية
 عامر عنتر /أ

 قسم الفرنسية  (D)قا 

 

 
 الثالثـاء

 علم الصرف  
 طه األمين بودانة / أ

 األساتذةقا :  

 علم الصرف 
 عائشة عبيزة / أ.د

 األدب الرربي مدرج

 الشفويتربير تقنيات ال
 وردية بلحبيب /أ

 09قا :

 

 
 األربراء

 (2) قديمالدبي األ نقدال     
 محمد بيتر/ د

 دب الرربياأل مدرج

 

 
 الخميس

 إعالم آلي 
 نورالدين بن نريجةأ/ 
 : اإلعالم اآللي قا

 رروض وموسيقى الشررال   
 عبد الحميد قاوي /أ

  األدب الرربي مدرج

 بالغة عربية
  بوزيد شتوح/أ

 00قا :

 

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 واألدب العربيقسم اللغة 

 ثاني عشر الالفوج  )الجذع المشترك(السنة األولى 

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

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  05في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتررض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 1020/1029البيداغوجيا مكتب 

 


