
السداسي األول جـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي  
(1029/1010 ) 

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

 

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

 األحـد
 األدب الصوفي الجزائري

 د/ محمد قريبيزأ.
 06قا : 

 قضايا النص الشعري القديم
 شعيب إبراهيمأ.د/ 

 00قا: 

 الشعري القديم صقضايا الن
 شعيب إبراهيمأ.د/ 

 مدرج األدب العربي

 جماليات السرد القديم   
 لخضر ذيب  د/ 

 األدب العربيمدرج 

 اآلداب العالمية المعاصرة
 مختار نارةأ/ 

 .…قا : 

 
 االثنين

 جماليات السرد القديم
 أ/حفصة فريان

 قا : 

 منهجية البحث األدبي
 /  محمد بيترد

 06قا : 
 

 لغة فرنسية
 أحمد بن عيةأ/  

 06: قا

قضايا الشعر الحديث   
 والمعاصر

 د / كريبع عطاءاهلل
 00قا

 

 
 الثالثـاء

 أدب الطفل
 /  محمد بيترد

 02قا: 

 السرديات الحديثة والمعاصرة
 أ.د / لخضر بن السايح

 دب العربي مدرج األ

 السرديات الحديثة والمعاصرة
 أ.د / لخضر بن السايح

 06قا :

 أدب الطفل  
 أ/ محمد بيتر
 مدرج األدب

 

 
 األربعاء

قضايا الشعر الحديث  . 
 والمعاصر

 بلغربي عبد القادرأ/ 
 مدرج األدب

 منهجية البحث األدبي  
 ورنيقي / أ.د

 مدرج األدب

 

 
 الخميس

 األدب العربي واالستشراق 
 أ.د/ ورنيقي 

 05.قا : 

 اآلداب العالمية المعاصرة   
 د/ عيسى عطاشي

 مدرج األدب  

 

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 الفوج األول( تخصص: األدب العربيالسنة الثالثة )   واألدب العربيقسم اللغة 

 

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

 1020/1029مكتب البيداغوجيا 

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

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 



 جـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي

 ( 1029/1010)السداسي األول

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

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

 األحـد
 منهجية البحث األدبي

 محمد بيتر/ د
 00قا:

 

 السرديات الحديثة والمعاصرة 
 د/هامل بن عيسىأ.

 األساتذة قا :

 الشعري القديم صقضايا الن
 أ.د/ شعيب إبراهيم
 مدرج األدب العربي

 جماليات السرد القديم   
 د/ لخضر ذيب  
 مدرج األدب العربي

 

 
 االثنين

 أدب الطفل 
 محمد بيتر/ د

 06قا : 

 واالستشراقاألدب العربي 
 د/ ورنيقي 

 ......قسم الفرنسية  D قا :

 جماليات السرد القديم
 أ/  الحدي زناتي    

                                                                       األساتذة                                                                                                                     قا : 

 قضايا النص الشعري القديم 
 د / كريبع عطاءاهلل

 02قا:

  

 
 الثالثـاء

 األدب الصوفي الجزائري
 د/ محمد قريبيزأ.

 06.قا :

 السرديات الحديثة والمعاصرة
 أ.د / لخضر بن السايح

 األدب العربي  مدرج
 

قضايا النص الشعري    
 الحديث والمعاصر

  د/ عبد الرحمان بعيط
 00 قا

 أدب الطفل
 أ/ محمد بيتر

 مدرج األدب العربي  
 

 

 
 األربعاء

الشعر الحديث قضايا   
 والمعاصر

 بلغربي عبد القادرأ/ 
 مدرج األدب العربي  

 

 منهجية البحث األدبي  
 أ.د/ ورنيقي 

 مدرج األدب العربي  
 

  

 
 الخميس

 لغة فرنسية  
 رشيد شخوم/  د

 06: قا

 اآلداب العالمية المعاصرة
 مبارك بن دراح/ د

 02قا :

 اآلداب العالمية المعاصرة  
 د/ عيسى عطاشي

 مدرج األدب  

 

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 ثانيالالفوج ( تخصص: األدب العربيالسنة الثالثة )   واألدب العربيقسم اللغة 

 

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

 1020/1029مكتب البيداغوجيا 
إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  30غيابات بدون مبرر أو  30

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 



 جـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي

 ( 1020/1029)السداسي األول

-  
-  

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

 األحـد
 الشعري القديم صقضايا الن  

 أ.د/ شعيب إبراهيم
 مدرج األدب العربي

 جماليات السرد القديم   
 د/ لخضر ذيب  
 مدرج األدب العربي

 

 
 االثنين

قضايا النص الشعري  الحديث 
 والمعاصر

  / نارة مختارأ
 02قا

 األدب العربي واالستشراق 
 كريبع عطائاهلل/د

 00   قا :

 قضايا النص الشعري القديم  
 أ / أمينة

 ....قا:

 السرديات الحديثة والمعاصرة 
 /أمينةأ.

 02قا :

 
 الثالثـاء

 لغة فرنسية
 أحمد بن عيةأ/  

 : قسم الميكانيكقا

 السرديات الحديثة والمعاصرة
 أ.د / لخضر بن السايح

 األدب العربي  مدرج
 

 منهجية البحث األدبي
 أ/عمر الربيع

 02قا:
 

 أدب الطفل 
 محمد بيترأ/ 

 05قا : 

 أدب الطفل
 أ/ محمد بيتر

 مدرج األدب العربي  
 

 

 
 األربعاء

 األدب الصوفي الجزائري
 د/ عبد الرحمان بعيط

 02قا :.

 جماليات السرد القديم
 أمينة / أ

 ..قا : 

قضايا الشعر الحديث 
 والمعاصر

 بلغربي عبد القادرأ/ 
 مدرج األدب العربي  

 

 منهجية البحث األدبي  
 أ.د/ ورنيقي 

 مدرج األدب العربي  
 

 

 
 الخميس

 اآلداب العالمية المعاصرة
 د/ عيسى عطاشي

 مدرج األدب  

 اآلداب العالمية المعاصرة
 مبارك بن دراح/ د

 02قا :

      

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 الثالثالفوج ( تخصص: األدب العربيالسنة الثالثة )   واألدب العربيقسم اللغة 

 

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

 1020/1029مكتب البيداغوجيا 
إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  30غيابات بدون مبرر أو  30

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 


