جدول نهائي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

السداسي الثالث (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  22جانفي 0202
التوقيت

األيام

الحصة األولى

الحصة الثانية

السنة الجامعية 0202-0202 :

المستوى :الثانية دراسات أدبية  /الفوج األول
الحصة الرابعة

الحصة الثالثة

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

األحد

نص أدبي حديث

نص أدبي حديث

نص أدبي حديث

نص أدبي حديث

اإلثنين

الخميس

23:42 -20:42

د.أحمد بقار 522/ب

د.أحمد بقار 522/ب

د.أحمد بقار قا35

مدخل إلى أ المغاربي م.ف

مدخل إلى أ المغاربي م.ف

لغة أجنبية

د.عبد الرحمن عبان 352/

د.عبد الرحمن عبان 352/

أ.بادر قا352

د.بن ساسي35/

علم الصرف

نظرية األدب

نظرية األدب

أسلوبية و ت

د.نوال قرين522/ب

الخطاب

الثالثاء

األربعاء

الحصة الخامسة

علم الصرف
د.حسين زعطوط522/ب

د.حسين زعطوط522/ب

لسانيات عامة

لسانيات عامة

أ.د عبد المجيد عيساني 522ب
النقد األدبي الحديث

أ.نطور35

أ.د عبد المجيد عيساني 522ب
النقد األدبي الحديث

د.سي كبير 352/

د.أحمد بقار قا35
علم الصرف

د.نوال قرين522/ب
مدخل إلى األدب المقارن

مدخل إلى األدب المقارن

النقد األدبي الحديث

األدب الشعبي العام

د.علي محدادي522/ب

د.علي محدادي522/ب

د.سي كبير 352/

سي كبير احمد

التجاني522/ب
مالحظة :الحصة =  2سا فقط وتكرار الحصص في حالة حضور الدفعة كاملة فيتم تقسيمها نصفين أما في حال حضور عدد قليل فيتم تقديم الحصة في ساعة واحدة

علم
الصرف

د.بن ساسي35/

د.بولصنام 522/ب
لسانيات عامة

أم الخير 35

األدب الشعبي العام

سي كبير احمد

التجاني522/ب

الحصة السادسة
– 24:22
25:22

جدول نهائي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

السداسي الثالث (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  22جانفي 0202
التوقيت

األيام

الحصة األولى

الحصة الثانية

السنة الجامعية 0202-0202 :

المستوى :الثانية ليسانس دراسات أدبية /الفوج الثاني
الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

األحد

نص أدبي حديث

نص أدبي حديث

نص أدبي حديث

نص أدبي حديث

اإلثنين

د.أحمد بقار 522/ب

د.أحمد بقار 522/ب

د.أحمد بقار قا35

مدخل إلى أ المغاربي م.ف

مدخل إلى أ المغاربي م.ف

لغة اجنبية

د.عبد الرحمن عبان 352/

د.عبد الرحمن عبان 352/

أ.بادر قا352

د.بن ساسي35/

علم الصرف

نظرية األدب

نظرية األدب

الثالثاء

األربعاء
الخميس

علم الصرف
د.حسين زعطوط522/ب

د.حسين زعطوط522/ب

لسانيات عامة

لسانيات عامة

أ.د عبد المجيد عيساني 522ب
النقد األدبي الحديث

أ.نطور 35/

أ.د عبد المجيد عيساني 522ب
النقد األدبي الحديث

د.سي كبير 352/

د.نوال قرين522/ب

الحصة الخامسة

23:42 -20:42

د.أحمد بقار قا35
علم الصرف

د.نوال قرين522/ب

علم
الصرف

د.بن ساسي35/

أسلوبية و ت
الخطاب

د.بولصنام 522/ب

مدخل إلى األدب المقارن

مدخل إلى األدب المقارن

لسانيات عامة

النقد األدبي الحديث

األدب الشعبي العام

األدب الشعبي العام

د.علي محدادي522/ب
د.سي كبير 352/

د.علي محدادي522/ب

سي كبير احمد التجاني522/ب

مالحظة :الحصة =  2سا فقط وتكرار الحصص في حالة حضور الدفعة كاملة فيتم تقسيمها نصفين أما في حال حضور عدد قليل فيتم تقديم الحصة في ساعة واحدة

أم الخير 35

سي كبير احمد

التجاني522/ب

الحصة السادسة
-24:22
25:22

جدول نهائي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

السداسي الثالث (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  22جانفي 0202
التوقيت

األيام

الحصة األولى

الحصة الثانية

السنة الجامعية 0202-0202 :

المستوى :الثانية دراسات أدبية  /الفوج الثالث
الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

األحد

نص أدبي حديث

نص أدبي حديث

نص أدبي حديث

نص أدبي حديث

اإلثنين

د.أحمد بقار 522/ب

د.أحمد بقار 522/ب

د.أحمد بقار قا35

مدخل إلى أ المغاربي م.ف

مدخل إلى أ المغاربي م.ف

لغة أجنبية

د.عبد الرحمن عبان 352/

الثالثاء
األربعاء

الخميس

علم الصرف

د.عبد الرحمن عبان 352/
علم الصرف

د.حسين زعطوط522/ب

د.حسين زعطوط522/ب

لسانيات عامة

لسانيات عامة

أ.د عبد المجيد عيساني 522ب
النقد األدبي الحديث

أ.نطور 35/

أ.د عبد المجيد عيساني
522ب

النقد األدبي الحديث

د.سي كبير 352/

الحصة الخامسة

23:42 -20:42

د.أحمد بقار قا35
علم الصرف

علم الصرف

أ.بادر قا 352

د.بن ساسي35/

نظرية األدب

نظرية األدب

أسلوبية و ت الخطاب

د.نوال قرين522/ب

د.بولصنام 522/ب

مدخل إلى األدب المقارن

لسانيات عامة

د.نوال قرين522/ب
مدخل إلى األدب المقارن
د.علي محدادي522/ب
النقد األدبي الحديث
د.سي كبير 352/

د.علي محدادي522/ب

األدب الشعبي العام

سي كبير احمد التجاني522/ب

مالحظة :الحصة =  2سا فقط وتكرار الحصص في حالة حضور الدفعة كاملة فيتم تقسيمها نصفين أما في حال حضور عدد قليل فيتم تقديم الحصة في ساعة واحدة

د.بن ساسي35/

أم الخير35

األدب الشعبي العام

سي كبير احمد

التجاني522/ب

الحصة السادسة
-24:22
25:22

جدول نهائي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

السداسي الثالث (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  22جانفي 0202
التوقيت

األيام

الحصة األولى

20:22 -20:22

الحصة الثانية

22:22 -20:22

األحد

نص أدبي حديث

د.أحمد بقار 522/ب

د.أحمد بقار 522/ب

اإلثنين
الثالثاء

السنة الجامعية 0202-0202 :

المستوى :الثانية دراسات لغوية الفوج 22
الحصة الثالثة

22:02 – 22:02

نص أدبي حديث

الحصة الرابعة

20:32 -22:32
علم الصرف

د.بن ساسي44/

نص أدبي حديث

نص أدبي حديث

علم الداللة

لغة أجنبية

د.أحمد بقار قا35

د.أحمد بقار قا35

د.عبد الناصر مشري522/ب

أ.سمية بادر مد522

علم الصرف

نظرية األدب

نظرية األدب

مدخل إلى األدب المقارن

مدخل إلى األدب

علم الصرف

د.حسين زعطوط522/ب

األربعاء

لسانيات عامة

الخميس

لسانيات عامة

أ.د عبد المجيد عيساني 522ب

د.حسين زعطوط522/ب
لسانيات عامة

أ.د عبد المجيد عيساني 522ب

د.نوال قرين522/ب

د.علي محدادي522/ب

د.نوال قرين522/ب

د.علي

المقارن

الحصة الخامسة

23:42 -20:42
علم الصرف

د.بن ساسي44/

أسلوبية و ت الخطاب
د.بولصنام 522/ب

النقد األدبي الحديث
أ.نطور 44/

محدادي522/ب

أم الخير 44

النقد األدبي الحديث

د.سي كبير 352/

النقد األدبي الحديث
د.سي كبير 352/

مالحظة :الحصة =  2سا فقط وتكرار الحصص في حالة حضور الدفعة كاملة فيتم تقسيمها نصفين أما في حال حضور عدد قليل فيتم تقديم الحصة في ساعة واحدة

أصول النحو

د.محمد رضا
عياض352/

أصول النحو

د.محمد رضا عياض352/

الحصة السادسة
-24:22
25:22

جدول نهائي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

السداسي الثالث (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

السنة الجامعية 0202-0202 :

المستوى :الثانية دراسات لغوية الفوج 20

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  22جانفي 0202
التوقيت

األيام

الحصة األولى

20:22 -20:22

الحصة الثانية

22:22 -20:22

الحصة الرابعة

الحصة الثالثة

20:32 -22:32

22:02 – 22:02

الحصة الخامسة

23:42 -20:42

الحصة السادسة
-24:22
25:22

األحد

نص أدبي حديث

د.أحمد بقار 522/ب

د.أحمد بقار 522/ب

اإلثنين

نص أدبي حديث

نص أدبي حديث

الثالثاء

د.أحمد بقار قا35
علم الصرف

د.حسين زعطوط522/ب

األربعاء

لسانيات عامة

الخميس

لسانيات عامة

أ.د عبد المجيد عيساني 522ب
أم الخير 44

علم الصرف علم الصرف

نص أدبي حديث

د.بن ساسي44/
علم الداللة

د.بن ساسي44/

لغة

د.أحمد بقار قا35

د.عبد الناصر مشري522/ب

أجنبية

علم الصرف

نظرية األدب

نظرية األدب

د.نوال قرين522/ب

الخطاب

مدخل إلى األدب المقارن

مدخل إلى األدب المقارن

النقد األدبي الحديث

النقد األدبي الحديث

أصول النحو

د.سي كبير 352/

د.محمد رضا عياض352/

د.حسين زعطوط522/ب
لسانيات عامة

أ.د عبد المجيد عيساني 522ب
النقد األدبي الحديث
د.سي كبير 352/

أ.سمية بادر مد522

د.نوال قرين522/ب

د.علي محدادي522/ب

د.علي محدادي522/ب

مالحظة :الحصة =  2سا فقط وتكرار الحصص في حالة حضور الدفعة كاملة فيتم تقسيمها نصفين أما في حال حضور عدد قليل فيتم تقديم الحصة في ساعة واحدة

أسلوبية و ت
د.بولصنام 522/ب
أ.نطور 44/

أصول النحو
د.محمد رضا
عياض352/

جدول نهائي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

السنة الجامعية 0202-0202 :

جدول التوزيع الزمني للطلبة
السداسي الثالث (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  22جانفي 0202
األيام
التوقيت
األحد

اإلثنين
الثالثاء

المستوى :الثانية دراسات لغوية الفوج 23

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

23:42 -20:42

-24:22

نص أدبي حديث

علم الصرف

نص أدبي حديث

د.أحمد بقار 522/ب

د.أحمد بقار 522/ب

نص أدبي حديث

نص أدبي حديث

علم الداللة

د.أحمد بقار قا35

د.أحمد بقار قا35

د.عبد الناصر مشري522/ب

أ.سمية بادر مد522

نظرية األدب

نظرية األدب

مدخل إلى األدب المقارن

مدخل إلى األدب المقارن

علم الصرف

د.حسين زعطوط522/ب

علم الصرف

د.حسين زعطوط522/ب

د.بن ساسي44/

د.نوال قرين522/ب

علم
الصرف

د.بن ساسي44/

لغة أجنبية

د.نوال قرين522/ب

أسلوبية و ت
الخطاب

د.بولصنام 522/ب
األربعاء

لسانيات عامة

أ.د عبد المجيد عيساني 522ب

لسانيات عامة

أ.د عبد المجيد عيساني

د.علي محدادي522/ب

د.علي محدادي522/ب

522ب
الخميس

أم الخير 44

لسانيات عامة

النقد األدبي الحديث

د.سي كبير 352/

النقد األدبي
الحديث

أ.نطور 44/
النقد األدبي الحديث
د.سي كبير 352/

أصول النحو

د.محمد رضا عياض352/

أصول النحو

د.محمد رضا
عياض352/

25:22

جدول نهائي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :األولى ليسانس

كلية اآلداب واللغات

السداسي األول (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

السنة الجامعية 0202-0202 :
الفوج22 :

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  22جانفي 0202

التوقيت

األيام

الحصة الثانية

الحصة األولى

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

األحد

البالغة العربية

أ.د أحمد بلخضر مد352

البالغة العربية

أ.د أحمد بلخضر مد352

عروض و م الشعر

اإلثنين

نص أدبي قديم

نص أدبي قديم

د.حمزة قريرة 522ب

دحو لحسن 35

الثالثاء

علم الصرف

علم الصرف

علم الصرف د .غريب مسعود

علم الصرف د .غريب مسعود

د .طبشي 352

د .طبشي 352

352

352

األربعاء

الخميس

د.حمزة قريرة 522ب

النقد األدبي القديم لغة أجنبية

أ.أيوب بن حود قا35

إعالم آلي أ.التجاني 352

أ.بن فيالل 352

علوم القرآن

د.سيبوكر 522ب

د.بوعافية مد352
البالغة العربية

لغة أجنبية

أ.بن فيالل 352

علوم القرآن

د.سيبوكر 522ب

20:32 -22:32
عروض و م الشعر

د.بوعافية مد352

تقنيات التعبير الشفوي د
سعيدة حمزاوي مد352

النقد األدبي القديم

د.عمر بن طرية 352

نص أدبي قديم

 44األخضري

الحصة الخامسة

23:42 -20:42
تقنيات البحث

أ.رحمون 522ب
تقنيات التعبير الشفوي د
سعيدة حمزاوي مد352

عروض و م الشعر
44بلحسن
النقد األدبي القديم

د.عمر بن طرية 352

 44األخضري

قديم

الحصة السادسة

25:22-24:22

جدول نهائي
مالحظة :الحصة =  2سا فقط وتكرار الحصص في حالة حضور الدفعة كاملة فيتم تقسيمها نصفين أما في حال حضور عدد قليل فيتم تقديم الحصة في ساعة واحدة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :األولى ليسانس

كلية اآلداب واللغات

السداسي األول (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

السنة الجامعية 0202-0202 :
الفوج20 :

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  22جانفي 0202

التوقيت

األيام

الحصة الثانية

الحصة األولى

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

األحد

البالغة العربية

أ.د أحمد بلخضر مد352

البالغة العربية

أ.د أحمد بلخضر مد352

عروض و م الشعر

اإلثنين

نص أدبي قديم

نص أدبي قديم

د.حمزة قريرة 522ب

دحو لحسن 35

الثالثاء

علم الصرف

علم الصرف

علم الصرف د .غريب مسعود

علم الصرف د .غريب مسعود

د .طبشي 352

د .طبشي 352

352

352

األربعاء

الخميس

د.حمزة قريرة 522ب

النقد األدبي القديم لغة أجنبية

أ.أيوب بن حود قا35

إعالم آلي أ.التجاني 352

أ.بن فيالل 352

علوم القرآن

د.سيبوكر 522ب

د.بوعافية مد352
البالغة العربية

لغة أجنبية

أ.بن فيالل 352

علوم القرآن

د.سيبوكر 522ب

20:32 -22:32
عروض و م الشعر

د.بوعافية مد352

تقنيات التعبير الشفوي د
سعيدة حمزاوي مد352

النقد األدبي القديم

د.عمر بن طرية 352

نص أدبي قديم

 44األخضري

الحصة الخامسة

23:42 -20:42
تقنيات البحث

أ.رحمون 522ب
تقنيات التعبير الشفوي د
سعيدة حمزاوي مد352

عروض و م الشعر
44بلحسن
النقد األدبي القديم

د.عمر بن طرية 352

 44األخضري

قديم

الحصة السادسة

25:22-24:22

جدول نهائي
مالحظة :الحصة =  2سا فقط وتكرار الحصص في حالة حضور الدفعة كاملة فيتم تقسيمها نصفين أما في حال حضور عدد قليل فيتم تقديم الحصة في ساعة واحدة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :األولى ليسانس

كلية اآلداب واللغات

السداسي األول (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

السنة الجامعية 0202-0202 :
الفوج23 :

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  22جانفي 0202
التوقيت

األيام

الحصة الثانية

الحصة األولى

الحصة الثالثة

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

األحد

البالغة العربية

أ.د أحمد بلخضر مد352

البالغة العربية

أ.د أحمد بلخضر مد352

عروض و م الشعر

اإلثنين

نص أدبي قديم

نص أدبي قديم

الثالثاء

علم الصرف

علم الصرف

األربعاء

النقد األدبي القديم

د.حمزة قريرة 522ب

د .طبشي 352
أ.أيوب بن حود قا35

الخميس

د.حمزة قريرة 522ب

إعالم آلي أ.التجاني 352

د .طبشي 352
لغة أجنبية

د.بوعافية مد352

أ.

البالغة العربية

دحو لحسن 35

علم الصرف د .غريب مسعود
352

لغة أجنبية

أ.بن فيالل 352

علوم القرآن

الحصة الرابعة

20:32 -22:32
عروض و م الشعر

د.بوعافية مد352

تقنيات التعبير الشفوي د
سعيدة حمزاوي مد352

علم الصرف د .غريب مسعود
352

النقد األدبي القديم

أ.بن فيالل 352

علوم القرآن

د.عمر بن طرية 352

نص أدبي قديم

الحصة الخامسة

23:42 -20:42
تقنيات البحث

أ.رحمون 522ب
تقنيات التعبير الشفوي د
سعيدة حمزاوي مد352

عروض و م الشعر

44بلحسن

النقد األدبي القديم
د.عمر بن طرية 352

قديم

الحصة السادسة

25:22-24:22

جدول نهائي
د.سيبوكر 522ب

 44األخضري

د.سيبوكر 522ب

 44األخضري

مالحظة :الحصة =  2سا فقط وتكرار الحصص في حالة حضور الدفعة كاملة فيتم تقسيمها نصفين أما في حال حضور عدد قليل فيتم تقديم الحصة في ساعة واحدة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
جدول التوزيع ا لزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :األولى ليسانس

كلية اآلداب واللغات

السنة الجامعية 0202-0202 :
الفوج24 :

السداسي األول (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  22جانفي 0202
الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

األيام

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

20:32 -22:32

23:42 -20:42

25:22-24:22

األحد

البالغة العربية

أ.د أحمد بلخضر مد352

البالغة العربية

أ.د أحمد بلخضر مد352

عروض و م الشعر

اإلثنين

نص أدبي قديم

نص أدبي قديم

د.حمزة قريرة 522ب

44بوعافية

الثالثاء

علم الصرف

علم الصرف

نص أدبي قديم

األربعاء

إعالم آلي أ.التجاني 352

التوقيت

د.حمزة قريرة 522ب

د .طبشي 352

د .طبشي 352
لغة أجنبية

أ.بن فيالل 352

د.بوعافية مد352
عروض و م الشعر

د.عبان قا35
لغة أجنبية

أ.بن فيالل 352

عروض و م الشعر

د.بوعافية مد352

تقنيات التعبير الشفوي د
سعيدة حمزاوي مد352

تقنيات البحث

أ.رحمون 522ب
تقنيات التعبير الشفوي د
سعيدة حمزاوي مد352

البالغة العربية

نص أدبي قديم
د.عبان قا35

النقد األدبي القديم
د.عمر بن طرية 352

أ.بلحسن 35
النقد األدبي القديم
د.عمر بن طرية 352

جدول نهائي
علوم القرآن

الخميس

علوم القرآن

د.سيبوكر 522ب

النقد األدبي القديم

أ.بن حود 35

د.سيبوكر 522ب

علم الصرف أ.سعاد

علم الصرف أ.سعاد

بضياف قا35

بضياف 35

مالحظة :الحصة =  2سا فقط وتكرار الحصص في حالة حضور الدفعة كاملة فيتم تقسيمها نصفين أما في حال حضور عدد قليل فيتم تقديم الحصة في ساعة واحدة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

جدول التوزيع الزمني للطلبة

المستوى :األولى ليسانس

السنة الجامعية 0202-0202 :
الفوج25 :

السداسي األول (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  22جانفي 0202

التوقيت

األيام
األحد

اإلثنين

الحصة الثانية

الحصة األولى

الحصة الثالثة

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

البالغة العربية

البالغة العربية

عروض و م الشعر

أ.د أحمد بلخضر مد352

أ.د أحمد بلخضر مد352

د.بوعافية مد352

نص أدبي قديم

نص أدبي قديم

د.حمزة قريرة 522ب
الثالثاء

علم الصرف

األربعاء

إعالم آلي أ.التجاني 352

الحصة الرابعة

20:32 -22:32
عروض و م الشعر

الحصة الخامسة

23:42 -20:42

د.بوعافية مد352
تقنيات التعبير الشفوي د

تقنيات التعبير الشفوي د

د.حمزة قريرة 522ب

44بوعافية

سعيدة حمزاوي مد352

سعيدة حمزاوي مد352

علم الصرف

نص أدبي قديم

نص أدبي قديم

د .طبشي 352

د .طبشي 352
لغة أجنبية

أ.بن فيالل 352

د.عبان قا35
لغة أجنبية

أ.بن فيالل 352

البالغة العربية

د.عبان قا35

النقد األدبي القديم

د.عمر بن طرية 352

25:22-24:22

تقنيات البحث
أ.رحمون 522ب

عروض و م الشعر

الحصة السادسة

أ.بلحسن 35
النقد األدبي القديم

د.عمر بن طرية 352

جدول نهائي
علوم القرآن

الخميس

علوم القرآن

د.سيبوكر 522ب

النقد األدبي القديم

أ.بن حود 35

د.سيبوكر 522ب

علم الصرف أ.سعاد

علم الصرف أ.سعاد

بضياف قا35

بضياف 35

مالحظة :الحصة =  2سا فقط وتكرار الحصص في حالة حضور الدفعة كاملة فيتم تقسيمها نصفين أما في حال حضور عدد قليل فيتم تقديم الحصة في ساعة واحدة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :األولى ليسانس

كلية اآلداب واللغات

السداسي األول (برنامج المحاضرات والتطبيقات)

السنة الجامعية 0202-0202 :
الفوج26 :

مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  22جانفي 0202

التوقيت

األيام

الحصة الثانية

الحصة األولى

الحصة الثالثة

20:22 -20:22

22:22 -20:22

22:02 – 22:02

األحد

البالغة العربية

أ.د أحمد بلخضر مد352

البالغة العربية

أ.د أحمد بلخضر مد352

عروض و م الشعر

اإلثنين

نص أدبي قديم

نص أدبي قديم

د.حمزة قريرة 522ب

44بوعافية

الثالثاء

علم الصرف

علم الصرف

نص أدبي قديم

د .طبشي 352

د .طبشي 352

األربعاء

د.حمزة قريرة 522ب

إعالم آلي أ.التجاني 352

لغة أجنبية

أ.بن فيالل 352

د.بوعافية مد352
عروض و م الشعر

د.عبان قا35
لغة أجنبية

أ.بن فيالل 352

الحصة الرابعة

20:32 -22:32
عروض و م الشعر

د.بوعافية مد352

تقنيات التعبير الشفوي د
سعيدة حمزاوي مد352

الحصة الخامسة

23:42 -20:42
أ.رحمون 522ب
تقنيات التعبير الشفوي د
سعيدة حمزاوي مد352

البالغة العربية

د.عبان قا35
د.عمر بن طرية 352

25:22-24:22

تقنيات البحث

نص أدبي قديم
النقد األدبي القديم

الحصة السادسة

أ.بلحسن 35
النقد األدبي القديم

د.عمر بن طرية 352

جدول نهائي
الخميس

علوم القرآن

د.سيبوكر 522ب

علوم القرآن

د.سيبوكر 522ب

النقد األدبي القديم

أ.بن حود 35

مالحظة :الحصة =  2سا فقط وتكرار الحصص في حالة حضور الدفعة كاملة فيتم تقسيمها نصفين أما في حال حضور عدد قليل فيتم تقديم الحصة في ساعة واحدة

علم الصرف أ.سعاد

علم الصرف أ.سعاد

بضياف قا35

بضياف 35

