
 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
 نظرية األدب 
 أ/ محمد فارسي

 01قا: 

 (1الصرف )علم 
 بديار ربشيد/أ.

 مدرج األدب العربي 

 (1الصرف )علم    
 بشير بديار / أ.د

 20قا :.

 لغة فرنسية 
 إيمان لعيديأ/ 

   09قا: 

 

 
 االثنين

 اللسانيات العامة  
 دادون د/ مسعود

 مدرج األدب العربي

 النقد األدبي الحديث 
 أ.د/ فاطمة مختاري

 02قا : 

 النص األدبي الحديث 
 ميهوب جعيرن/ دأ.

 21قا :

 النص األدبي الحديث   
 ميهوب جعيرن/ دأ.

 مدرج األدب العربي

 

 
 الثالثـاء

 اللسانيات العامة 
 بن شتوح امرع/ د

 05قا : 
 

 علم الداللة   
 جخدم .فاطمةد/    

 قا : ......

 األسلوبية وتحليل الخطاب
 محمود طلحة/د

 مدرج األدب العربي

 األسلوبية وتحليل الخطاب 
 محمود طلحة/د

 05قا

  

 
 األربعاء

 ألدب المقارنإلى ا مدخل
 أ. د/ عيسى بريهمات
 مدرج األدب العربي 

 ألدب المقارنإلى ا مدخل
 بريهمات عيسىأ.د

 01قا : 

 النقد األدبي الحديث 
 أ.د/ فاطمة مختاري
 قاعة المحاضرات

 أصول النحو 
 عبد القادر بن التواتي/د

 قا : األساتذة

  

 
 الخميس

 نظرية األدب  
 محمد فنطازيد/أ.

 مدرج األدب العربي

      

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات

 الفوج األول ( لغويةالدراسات ال  فرعالسنة الثانية )  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 االمتحانلإليتعرض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 م1020/1029مكتب البيداغوجيا



 السداسي األول جـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(1020/1029) 

 
 .ساعة لإلدارة 21يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  – مهما كانت األسبابتغيير الفوج يمنع  -مالحظة: 

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

 األحـد
 للسانيات العامةا

 دادوند/ مسعود 
 02قا:

 (1) الصرفعلم 
 بشير بديارد/أ.

 مدرج األدب العربي

 لصرفعلم ا  
 بشير بديارد/أ.

 00قا
 

 النقد األدبي الحديث   
 د/علي لخضاري

 02قا :

 

 
 االثنين

 اللسانيات العامة  
 د/ مسعود دادون

 مدرج األدب العربي  

 ألدب المقارنإلى ا مدخل
 أ.د/ عيسى بريهمات

 01قا : 

 لغة فرنسية   
 أ/  نورة بدراوي

 01قا : 

 النص األدبي الحديث 
 ميهوب جعيرن/ دأ.

 مدرج األدب العربي

 

 
 الثالثـاء

 أصول النحو    
 عبد القادر بن التواتي/د

 قا : .....

 األسلوبية وتحليل الخطاب
 محمود طلحة/د

 مدرج األدب العربي

 النص األدبي الحديث    
 د/ علي لخضاري

 01قا :
 

 األربعاء
 ألدب المقارنإلى ا مدخل

 أ. د/ عيسى بريهمات
 مدرج األدب العربي

 نظرية األدب 
 أ/ عبد الحميد قاوي

 05قا:
 

 النقد األدبي الحديث 
 أ.د/ فاطمة مختاري
 قاعة المحاضرات

 األسلوبية وتحليل الخطاب  
 محمود طلحة/د

 02قا

 

 
 الخميس

 نظرية األدب   
 محمد فنطازيد/أ.

 األدب العربيمدرج 

 علم الداللة
 عبد القادر جعيد أ/

 00قا : 

    

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات

 واألدب العربيقسم اللغة 
 ثانيالفوج ال (لغويةالدراسات ال فرعالسنة الثانية )

 

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

 م1020/1029مكتب البيداغوجيا



 السداسي األول جـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(1029/1010) 

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

 

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

 األحـد
 اللسانيات العامة

 عامر بن شتوح/ د
 02قا : 

 (1الصرف )علم 
 بشير بديارد/أ.

 مدرج األدب العربي

 لغة فرنسية   
 أ/أحمد بن عية

 02قا:

 سلوبية وتحليل الخطاباأل
 أ/ معمري عبد القادر

 10قا 

 

 
 االثنين

 اللسانيات العامة  
 د/ مسعود دادون

 مدرج األدب العربي  

 النص األدبي الحديث 
 أ/ العيفة خطوي

 قسم الفرنسية قا :
 

 ألدب المقارنإلى ا مدخل
 أ/ نورة حاكمي

 01قا : 

 النص األدبي الحديث   
 جعيرن ميهوب/ دأ.

 مدرج األدب العربي

 

 
 الثالثـاء

 أصول النحو 
 عبد القادر بن التواتي/د

 قا : ....

 األسلوبية وتحليل الخطاب 
 محمود طلحة/د

 مدرج األدب العربي

 نظرية األدب    
 أ/  معمري عبد القادر

 02قا: 

 

 
 األربعاء

 مدخل لألدب المقارن
 أ. د/ عيسى بريهمات
 مدرج األدب العربي 

 النقد األدبي الحديث 
 أ.د/ فاطمة مختاري

 02قا.

 النقد األدبي الحديث 
 أ.د/ فاطمة مختاري
 قاعة المحاضرات

    

 
 الخميس

 علم الداللة
 د/ عبد القادر جعيد

 02قا.
 

 نظرية األدب   
 محمد فنطازيد/أ.

 مدرج األدب العربي

 (1الصرف )علم 
 أ/مبروك بن دادود

 00قا : 

    

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 واللغاتكلية اآلداب 

 ثالثالفوج ال (لغويةفرع الدراسات الالسنة الثانية ) 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 االمتحانلإليتعرض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 م1020/1029مكتب البيداغوجيا



 السداسي األولجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(1020/1029) 

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

 

 

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

 األحـد
 (1الصرف )علم 

 حليمة تمزورأ/ 
 األساتذة قا :

 (1الصرف )علم 
 بديار ربشيد/أ.

 مدرج األدب العربي  

 اللسانيات العامة  
 د/عامر بن شتوح

 09قا 

 نظرية األدب  
 أ/ معمري عبد القادر

 01قا: 

  

 
 االثنين

 اللسانيات العامة  
 د/ مسعود دادون

 مدرج األدب العربي

 األسلوبية وتحليل الخطاب
 أ/ معمري عبد القادر

 05قا

 النقد األدبي الحديث 
 د/ فاطمة مختاري

 02قا : 

 النص األدبي الحديث   
 ميهوب جعيرن/ دأ.

 مدرج األدب العربي

 

 
 الثالثـاء

 ألدب المقارنإلى امدخل 
 بريهمات عيسىأ.د

 02قا : 

 مدخل إلى األدب المغاربي
 سعد بولنوار/د

 09قا : 

 األسلوبية وتحليل الخطاب
 محمود طلحة/د

 مدرج األدب العربي

 لغة فرنسية  
 أ/ نورة بدراوي

 01قا:

  

 
 األربعاء

 ألدب المقارنإلى ا مدخل
 أ. د/ عيسى بريهمات
 مدرج األدب العربي  

 النقد األدبي الحديث  
 أ.د/ فاطمة مختاري
 قاعة المحاضرات

 النص األدبي الحديث   
  األمين تناحأ/ 

 02قا :

 

 
 الخميس

 األدب الشعبي العام
 بولرباح عثمانيد/ 

 06قا : 

 نظرية األدب     
 فنطازيمحمد د/أ.

 مدرج األدب العربي

     

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات

 الفوج األول (دبيةالدراسات األ فرعالسنة الثانية ) 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 االمتحانلإليتعرض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 م1020/1029مكتب البيداغوجيا



 السداسي األولجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(1020/1029) 

 .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
 

 األحـد
 النقد األدبي الحديث 
 أ.د/ فاطمة مختاري

 ......قا : 

 (1الصرف )علم 
 بديار ربشيد/أ.

 مدرج األدب العربي  

 اللسانيات العامة  
 د/طلحة محمود
 قا قسم الفرنسية

 مدخل إلى األدب المغاربي 
 بولنوارسعد /د

 00قا : 

  

 
 االثنين

 اللسانيات العامة  
 د/ مسعود دادون

 مدرج األدب العربي

 النص األدبي الحديث 
 أ/ عمر الربيع

 .....قا :

 األسلوبية وتحليل الخطاب
 أ/ معمري عبد القادر 

 05قا 

 النص األدبي الحديث   
 ميهوب جعيرن/ دأ.

 مدرج األدب العربي

 

 
 الثالثـاء

 (1)الصرف علم 
 طه األمين بودانةأ/ 

 00قا :

 ألدب المقارنإلى امدخل 
 بريهمات عيسىأ.د

 20قا : 

 األسلوبية وتحليل الخطاب
 محمود طلحة/د

 مدرج األدب العربي

 نظرية األدب       
 د/ علي لخضاري

 00قا: 

 

 
 األربعاء

 ألدب المقارنإلى ا مدخل
 أ. د/ عيسى بريهمات
 مدرج األدب العربي  

 لغة فرنسية 
 أ/ إيمان لعيدي

 ........ قا:

 النقد األدبي الحديث 
 أ.د/ فاطمة مختاري
 قاعة المحاضرات

    

 
 الخميس

 نظرية األدب      
 محمد فنطازيد/أ.

 مدرج األدب العربي

 األدب الشعبي العام
 موسى مصطفاويأ/ 

 01قا : 

    

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات

 الفوج الثاني (دبيةالدراسات األ فرعالسنة الثانية ) 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 االمتحانلإليتعرض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 م1020/1029مكتب البيداغوجيا



 

 السداسي األولجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(1020/1029) 

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

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

 األحـد
 (1) صرفعلم ال 

 بديار ربشيد/أ.
 (1الصرف )علم  مدرج
 األدب العربي   

 اللسانيات العامة    
 د/عامر بن شتوح

 00قا

 مدخل إلى األدب المغاربي
 سعد بولنوار/د

 00قا : 

 النص األدبي الحديث 
 د/ علي لخضاري

 02 قا :

 
 االثنين

 اللسانيات العامة  
 د/ مسعود دادون

 مدرج األدب العربي

 (1الصرف )علم 
 خيرة غريبي / د

 02قا :

 النقد األدبي الحديث   
 نورة حاكمي/أ

 22قا : 

 النص األدبي الحديث 
 ميهوب جعيرن/ دأ.

 مدرج األدب العربي

 

 
 الثالثـاء

 لغة فرنسية 
 أ/إيمان لعيدي

 ........قا:

 ألدب المقارنإلى امدخل 
 أ/خديجة األخضري

 قا : ......

 الخطاباألسلوبية وتحليل 
 محمود طلحة/د

 مدرج األدب العربي

 األسلوبية وتحليل الخطاب 
 أ/ معمري عبد القادر

 02قا 

  

 
 األربعاء

 ألدب المقارنإلى ا مدخل
 أ. د/ عيسى بريهمات
 مدرج األدب العربي  

 نظرية األدب
 سليم حفاصيأ/ 

 09قا: 

 النقد األدبي الحديث 
 أ.د/ فاطمة مختاري
 قاعة المحاضرات

    

 
 الخميس

 نظرية األدب     
 محمد فنطازيد/أ.

 مدرج األدب العربي

 األدب الشعبي العام  
  موسى مصطفاويأ/ 

 01قا : 

  

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

 م1020/1029مكتب البيداغوجيا

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات

 الفوج الثالث (دبيةالدراسات األ فرعالسنة الثانية ) واألدب العربيقسم اللغة 

 

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

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 


