
 –ضعيدة  –ت : د.موالي الطاهز جامع                                                                                                       كطم اللغت العزبيت                                                                      الجمهوريت الجشائزيت الديملزاطيت الشعبيت                       

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                                             وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                           

 ثاويالطداس ي : ال                                                                        لطاهياث الخطاب                                                                                                                           عىوان املاضتر : 

 جذول جىزيع الحطظ     

                       

 الخميط ألاربعاء الثالزاء الازىين ألاحذ الضبذ الخىقيذ

00 – 03.30    
 (مح  ) اإلاططلحيت الخطبيقيت

 أ.جياللي طاهز 30ق
  35ق (أ.م  )إعالم آلي 

03.30 – 11.00  
 30ق (مح  )غت الجذًذة البال 

 أ.حاكم

  30ق (أ.م  ) الطىجياث الخطبيقيت

 أ.طيبي

 (أ.م  ) اإلاططلحيت الخطبيقيت

 أ.جياللي طاهز 30ق

  الىظيفي هحى اللغت العربيت

 أ.بللىدوس  30ق (مح  )
 

11.00 – 12.30  
 30ق (أ.م  )البالغت الجذًذة 

 أ.حاكم
  

  الىظيفي هحى اللغت العربيت

 .بللىدوس أ 30ق (أ.م  )
 

13.00 – 14.30  
 30ق (أ.م  )ألامراع اللغىيت 

 .رويطاثأ

  الخطبيقيت صىصيى لضاهياث

 أ.جياللي طاهز 30ق (مح  )

 30ق (مح  ) لضاهياث الىظ 

 أ.حاكمي

 (مح  )مىهجيت جحليل الخطاب 

 أ.بللىدوس  30ق
 

14.30 – 10.00  
 30ق (أ.م  )حعليميت الىطىص 

 أ.سحاف

  بيقيتالخط صىصيى لضاهياث

 أ.جياللي طاهز 30ق(أ.م  )

 30ق (أ.م  )لضاهياث الىظ  

 أ.حاكمي

 (أ.م  )مىهجيت جحليل الخطاب 

 أ.بللىدوس  30ق
 

10.00 – 13.30       

 م2012م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيط القضم

 



 –ضعيدة  –جامعت : د.موالي الطاهز                                                                                                       كطم اللغت العزبيت                                                           الجمهوريت الجشائزيت الديملزاطيت الشعبيت                                      

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                                                                                                              وسارة التعليم العالي والبحث العلمي           

 ثاويالطداس ي : ال                                                                             لطاهياث عامت                                                                                                                             املاضتر :  عىوان

 طظ     جذول جىزيع الح

                       

 الخميط ألاربعاء الثالزاء الازىين ألاحذ الضبذ الخىقيذ

 أ.رويطاث 22ق  (مح  )هحى الىظ   03.30 – 00
 مضخىياث الخحليل الىحىي 

 أ.رويطاث 22ق (مح  )

 هحى اللغت العربيت الىظيفي 

 أ.بً يميىت 22ق (مح  )

 22ق (مح  )هظريت الىظم 

 طاهز أ.هاشمي
 

 أ.رويطاث 22ق  (أ.م  )هحى الىظ   11.00 – 03.30
 مضخىياث الخحليل الىحىي 

 أ.رويطاث 22ق (أ.م  )

 هحى اللغت العربيت الىظيفي 

 أ.بً يميىت 22ق (أ.م  )

 22ق (أ.م  )هظريت الىظم 

 طاهر أ.هاشمي

 الذراصت اللغىيت وؤلاعجاز 

 أ.شعيب 22ق (أ.م  )

11.00 – 12.30  
 22ق (أ.م  )ىي علم الىفط الترب

 أ.واضح
 

 22ق (أ.م  )البالغت وألاصلىبيت 

 حاكميأ.
 35ق (أ.م  )إعالم آلي  

13.00 – 14.30  
اإلاعاجميت واإلاططلحيت  

 أ.حمداد 22ق (مح  )الخطبيقيت 
 

  واججاهاتها ث الحذًثتالذالال 

 أ.بً يخلف 22ق (مح  )
  

14.30 – 10.00  
اإلاعاجميت واإلاططلحيت  

 أ.حمداد 22ق (.م أ )الخطبيقيت 
 

 واججاهاتهاالحذًثت  الذالالث

 أ.بً يخلف 22ق (أ.م  )
  

10.00 – 13.30       

 م2012م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيط القضم

 



 –ضعيدة  –جامعت : د.موالي الطاهز                                                                                                       كطم اللغت العزبيت                    الجمهوريت الجشائزيت الديملزاطيت الشعبيت                                                                             

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                                                                       وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                  

 ثاويالطداس ي : ال                                                                                                                                                                                            الىلد العزبي                عىوان املاضتر : 

 جذول جىزيع الحطظ     

                       

 الخميط ألاربعاء الثالزاء الازىين ألاحذ الضبذ ذالخىقي

00 – 03.30  
 مىاهج هقذًت حذًثت ومعاضرة 

 أ.عباص 22ق (مح  )

الىظريت الىقذًت في الترار العربي 

 أ.عبو 22ق (مح  )

اإلاىاهج الىقذًت وعالقتها بالىظ 

 أ.عبو 22ق (مح  )ألادبي 

 (مح  )مىاهج البحث والخحقيق 

 أ.مشاري  22ق

 العربي القذًم واإلاثاقفت الىقذ 

 هاشمي طاهزأ.  22ق(مح  ) 

03.30 – 11.00   
الىظريت الىقذًت في الترار العربي 

 أ.عبو 22ق (أ.م  )

اإلاىاهج الىقذًت وعالقتها بالىظ 

 أ.عبو 22ق (أ.م  )ألادبي 

 (أ.م  )مىاهج البحث والخحقيق 

 أ.مشاري  22ق

 الىقذ العربي القذًم واإلاثاقفت 

 هاشمي طاهزأ.  22ق(أ.م  )

    أ.رويطاث 22ق ( أ.م )علىم اللغت   12.30 – 11.00
 22ق(أ.م  )  علم الكالم

 أ.هاشمي طاهز 

13.00 – 14.30   

في مظاهر الخطىر والخجذًذ 

 22ق (مح  )الشعر العباس ي

 أ.مصباحي

أ.جاللي  22ق (مح  )أدب مقارن 

 بومديً
 32ق (أ.م  )إعالم آلي  

14.30 – 10.00   

في  اهر الخطىر والخجذًذمظ

 22ق (أ.م  ) الشعر العباس ي

 أ.مصباحي

أ.جاللي  22ق (أ.م  )أدب مقارن 

 بومديً
  

10.00 – 13.30       

 م2012م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيط القضم

 



 –ضعيدة  –جامعت : د.موالي الطاهز                                                                                                       كطم اللغت العزبيت                                               الجمهوريت الجشائزيت الديملزاطيت الشعبيت                                                  

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                                                                                                  وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                       

 صطادالطداس ي : ال                                                                           هلد ومىاهج                                                                                                                          :  عىوان الليطاوظ

 جذول جىزيع الحطظ     

                       

 الخميط ألاربعاء الثالزاء الازىين ألاحذ الضبذ الخىقيذ

00 – 03.30   
 (مغزبي  ) (مح  )الىقذ الىفضاوي 

 أ.عباص

  32ق 01ف (أ.م  )الىقذ الثقافي 

 أ.مصباحي

 01ف (أ.م  )الىقذ اإلاىغىعاحي 

 أ.بً يخلف 32ق

 (مغزبي  ) (مح  )الىقذ ألاصلىبي 

 أ.الريك

03.30 – 11.00  
 (أ.م  )الىقذ البييىي الخكىيني 

 أ.عباص 32ق 01ف

 01ف  (مح  )الىقذ الىفضاوي 

 32ق

 أ.عباص

  32ق 02ف (أ.م  )الىقذ الثقافي 

 أ.مصباحي

 (أ.م  )هظريت القراءة والخأويل 

 بً يخلفأ. 32ق 01ف

  32ق 01ف (أ.م  )الىقذ ألاصلىبي 

 أ.الريك

11.00 – 12.30  
  (مح  )الحكامت واإلاىاطىت 

 أ..كدوري (مغزبي  )

 02ف  (مح  )الىقذ الىفضاوي 

 32ق

 أ.عباص

 (أ.م  )الىقذ البييىي الخكىيني 

 أ.بلهادي 22ق 02ف

 02ف (أ.م  )الىقذ اإلاىغىعاحي 

 أ.بً يخلف 32ق

  32ق 02ف (أ.م  )الىقذ ألاصلىبي 

 أ.الريك

13.00 – 14.30  

 

  
  (مح  )الىقذ اإلاىغىعاحي 

 داًري أ. (مغزبي  )

  (مح  ) البييىي الخكىيني الىقذ

 بلحيارةأ. (مغزبي  )

14.30 – 10.00  

 

   
 (أ.م  )هظريت القراءة والخأويل 

 أ.الريك 32ق 02ف

10.00 – 13.30       

 م2012م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيط القضم

 



 –ضعيدة  –جامعت : د.موالي الطاهز                                                                                                       كطم اللغت العزبيت                                                               الجمهوريت الجشائزيت الديملزاطيت الشعبيت                                  

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                                                                                                                  وسارة التعليم العالي والبحث العلمي       

 صطادالطداس ي : ال                                                                         لطاهياث عامت                                                                                                                        :  ىوان الليطاوظع

    جذول جىزيع الحطظ  

                       

 خميطال ألاربعاء الثالزاء الازىين ألاحذ الضبذ الخىقيذ

00 – 03.30   
 31ق 04ف (أ.م  )علم الذاللت 

 أ.طيبي
 

  (مغزبي  ) (مح  )الىحى الىظيفي 

 أ.سغوان
 

03.30 – 11.00  
 31ق 01ف (أ.م  )علم الذاللت 

 أ.طيبي

  (مغزبي  ) ( مح )علم التراكيب 

 ً ضيافأ.ب
 

 31ق 01ف (أ.م  )الىحى الىظيفي 

 أ.سغوان

 34ق 02ف (أ.م  )/ أضىل الىحى أ.

 أ.عجال

 31ق 03ف (أ.م  ) علم اإلافرداث

 أ.بللىدوس 

11.00 – 12.30   

 31ق 02ف (أ.م  )التراكيب علم 

 01ف/ الطىجياث  أ.بً ضياف

 .زغىانأ 35ق

 .بركاثأ 30ق 02فالطىجياث 

 31ق 02ف (أ.م  )الىحى الىظيفي 

 (أ.م  )/ أضىل الىحى  أ.بً يميىت

 أ.عجال 22ق 03ف

 31ق 04ف (أ.م  ) علم اإلافرداث

 أ.بللىدوس 

13.00 – 14.30  
 31ق 03ف (أ.م  )علم الذاللت 

 أ.طيبي

 31ق 01ف (أ.م  )علم التراكيب 

 أ.بً ضياف

 (مغزبي  ) (مح  )أضىل الىحى 

 أ.عجال

 31ق 03ف (أ.م  )الىحى الىظيفي 

 أ.بً يميىت

 31ق 03ف (أ.م  ) الطىجياث

 أ.عىيىان

14.30 – 10.00  
 (مغزبي  ) (مح  )علم الذاللت 

 أ.طيبي

  31ق 01ف (أ.م  )علم اإلافرداث 

 أ.ديً

 01ق 01ف (أ.م  )أضىل الىحى 

 04ف علم التراكيب/  أ.عجال

 مشاري أ. 33ق

 31ق 04ف (أ.م  )الىحى الىظيفي 

 (أ.م  )علم اإلافرداث /  أ.بً يميىت

 أ.ديً 01ق 02ف

 31ق 04ف (أ.م  ) الطىجياث

 أ.مطلم

10.00 – 13.30  
 أ. 31ق 02ف (أ.م  )علم الذاللت 

 بىكعبان ابدضام
 

 01ق 04ف (أ.م  )أضىل الىحى 

 03ف / علم التراكيب أ.عجال

 مساري أ. 31ق

  (مح  )الحكامت واإلاىاطىت 

 بً زياديأ. (مغزبي  )
 

 م2012م / 2012الطىت الجامعيت :      

 ئيط القضمر 
 



 –ضعيدة  –جامعت : د.موالي الطاهز                                                                                                       كطم اللغت العزبيت                 الجمهوريت الجشائزيت الديملزاطيت الشعبيت                                                                                

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                              وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                           

 طادصالطداس ي : ال                                                                              أدب عزبي                                                                                                                            :  عىوان الليطاوظ

                  جذول جىزيع الحطظ     

                       

 الخميط ألاربعاء الثالزاء الازىين ألاحذ الضبذ الخىقيذ

00 – 03.30     
 33ق 01ف (أ.م  ) ألادب اإلاقارن 

 أ.جاللي بوديً

 (أ.م  )ي اإلاغاربي الىظ الضرد

 .دخيلأ 33ق 01ف

03.30 – 11.00    
  (مح  ) ألادب الشعبي اإلاغاربي

 أ.حميدي (مغزبي  )

 33ق 02ف (أ.م  ) ألادب اإلاقارن 

 أ.جاللي بوديً

 (أ.م  )الىظ الضردي اإلاغاربي 

 .دخيلأ 33ق 02ف

11.00 – 12.30   
 33ق 01ف (أ.م  )أدب الهامش 

 أ.صغير

  (أ.م  )اربي اإلاغ دب الشعبيألا 

 أ.حميدي  33ق 01ف

  ( مح ) الىظ الضردي اإلاغاربي

 أ.جاللي بومديً (مغزبي  )

 (مغزبي  ) (مح  )اإلاضرح اإلاغاربي 

 دخيلأ.

13.00 – 14.30  
  ( مح )الىظ الشعري اإلاغاربي 

 مزضلي ( مغزبي )

 22ق 02ف (أ.م  )أدب الهامش 

 أ.صغير

  (أ.م  )اإلاغاربي  دب الشعبيألا 

 أ.حميدي  31ق 02ف

 33ق 01ف (أ.م  )اإلاضرح اإلاغاربي 

 أ.
 

14.30 – 10.00  
 ( أ.م )الىظ الشعري اإلاغاربي 

 مزضلي 34ق 01ف

 ( أ.م )الىظ الشعري اإلاغاربي 

 مزضلي 32ق 02ف

 31ق 02ف (أ.م  )اإلاضرح اإلاغاربي 

 أ.ضماعيل
  

10.00 – 13.30   
  (مح  )الحكامت واإلاىاطىت 

 . أ.بغذاد (مغزبي  )
   

 م2012م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيط القضم

 



 –ضعيدة  –جامعت : د.موالي الطاهز                                                                                                       كطم اللغت العزبيت                 الجمهوريت الجشائزيت الديملزاطيت الشعبيت                                                                                

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                              وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                           

 زابعالطداس ي : ال                                                                                              دراضاث هلديت                                                                                                       :  عىوان الليطاوظ

 جذول جىزيع الحطظ     

                                           

 الخميط ألاربعاء الثالزاء الازىين ألاحذ الضبذ الخىقيذ

 أ.سحاف (مغزبي  ()مح  )علم الىحى  03.30 – 00
  (مح  )مذخل إلى آلاداب العاإلايت 

 أ.رابحي (مغزبي  )
 

 (مح  )اللضاهياث الخطبيقيت 

 أ.بييني (مغزبي  )

 (أ.م  )اللضاهياث الخطبيقيت 

 أ. بشا حوريت 30ق 01ف

 (أ.م  )اللضاهياث الخطبيقيت 

 أ.عبد الالوي هجاة 35ق 02ف

03.30 – 11.00 
 33ق 01ف (أ.م  )علم الىحى 

 أ.سروقي

 02ف(أ.م  )معاضر  عربيهقذ 

 أ.حميداث 22ق

 33ق 02ف (أ.م  )مذارش لضاهيت 

 أ.حمداد
 

 (أ.م  )مقارباث هقذًت معاضرة 

 أ.حاكمي 34ق 01ف

 02ف (أ.م  )هظ أدبي معاضر 

 أ. سروقي 30ق

11.00 – 12.30 
 33ق 02ف (أ.م  )علم الىحى 

 أ.سروقي
  

 34ق 01ف (أ.م  )مذارش لضاهيت 

 لي الطاهزجيال

 (أ.م  )مقارباث هقذًت معاضرة 

 أ.حاكمي 34ق 02ف
 

13.00 – 14.30 
 (مغزبي  ()مح  )معاضر  عربيهقذ 

 أ.حميداث

 02ف (أ.م  ) اإلاططلح الىقذي

  (أ.م  ) هقذ الىقذأ.بلحيارة /  33ق

 أ.صغير 32ق 01ف

 
 01ف (أ.م  )اللغت ألاجىبيت 

 أ.بً عدلت32ق

 02ف (أ.م  )اللغت ألاجىبيت 

 أ.بً عدلت22ق
 

14.30 – 10.00 
 01ف(أ.م  )معاضر  عربي هقذ

 أ.حميداث 35ق

 01ف (أ.م  ) اإلاططلح الىقذي

  (أ.م  ) هقذ الىقذأ.بلحيارة /  33ق

 أ.صغير 32ق 02ف

  (أ.م  )مذخل إلى آلاداب العاإلايت 

 أ.رابحي 34ق 02ف

 (مغزبي  ) (مح  )هظ أدبي معاضر 

 أ.جامي

 (غزبي م ) (مح  )مذارش لضاهيت 

 أ.واضح
 

10.00 – 13.30  
  (مح  )مقارباث هقذًت معاضرة 

 أ.راسي  (مغزبي  )

  (أ.م  )مذخل إلى آلاداب العاإلايت 

 أ.رابحي 32ق 01ف
   

 م2012م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيط القضم
 



 –ضعيدة  –جامعت : د.موالي الطاهز                                                                                                       كطم اللغت العزبيت                                                           الجمهوريت الجشائزيت الديملزاطيت الشعبيت                                      

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                                                                                                              وسارة التعليم العالي والبحث العلمي           

 زابعالطداس ي : ال                                                                             دراضاث لغويت                                                                                                                        :  الليطاوظ عىوان

    جذول جىزيع الحطظ  

                                           

 الخميط ألاربعاء الثالزاء الازىين ألاحذ الضبذ الخىقيذ

00 – 03.30 
 22ق 01ف (أ.م  )علم الىحى 

 (مغزبي  ()مح  )علم الىحى  أ.سحاف

  أ.سحاف

  (مح  )مذخل إلى آلاداب العاإلايت 

 أ.رابحي (مغزبي  )

 01ق 03ف (أ.م  )مذارش لضاهيت 

 أ.حمداد

 (مح  )اللضاهياث الخطبيقيت 

 أ.بييني(مغزبي  )

 04ف(أ.م  )اللضاهياث الخطبيقيت 

مضخىياث الخحليل  /أ.بييني 01ق

 بً دمحمأ. 31ق 01ف (أ.م  )اللضاوي 

 01ف (أ.م  ) هقذ عربي معاضر

 اللغت ألاجىبيت /  أ.دايزي  01ق

 أ.حمداد30ق 04ف (أ.م  )

03.30 – 11.00 
 خحليل اللضاويمضخىياث ال/ 

 دخيلأ. 30ق 04ف

 04ف (أ.م  )مذارش لضاهيت  /

 حمدادأ. 34ق

 04ف (أ.م  )هظ أدبي معاضر 

 أ.مطلم  01ق

 01ف(أ.م  )اللضاهياث الخطبيقيت 

 أ.بييني 01ق

 01ق 03ف (أ.م  ) هقذ عربي معاضر

مضخىياث الخحليل اللضاوي  / أ.دايزي 

 بييني أ. 35ق 02ف (أ.م  )

 أ.حمداد35ق 02ف (أ.م  )اللغت ألاجىبيت 

 (أ.م  )مضخىياث الخحليل اللضاوي  /

 دمحم بً.أ 01ق 03ف

11.00 – 12.30 
 22ق 02ف (أ.م  )علم الىحى 

مذخل إلى آلاداب /  أ.سحاف

 دخيلأ. 30ق 03فالعاإلايت 

 01ق 04ف (أ.م  )علم الىحى 

 أ.سحاف

 01ف (أ.م  )هظ أدبي معاضر 

 أ.مطلم  22ق

 01ق 02ف(أ.م  )اللضاهياث الخطبيقيت 

 (أ.م  )/ مقارباث هقذًت معاضرة  أ.بييني

 أ.مصباحي 31ق 04ف

 01ق 04ف (أ.م  ) هقذ عربي معاضر

 /  أ.دايزي 

 02ف (أ.م  ) هقذ عربي معاضر

 اللغت ألاجىبيت /  أ.دايزي  01ق

 أ.حمداد30ق 03ف (أ.م  )

13.00 – 14.30 
 (مغزبي  ()مح  )هقذ عربي معاضر 

 أ.حميداث

 01ق 01ف (أ.م  )مذارش لضاهيت 

 أ.واضح

 03ف (أ.م  )هظ أدبي معاضر 

 .زغىانأ  35ق

 03ف(أ.م  )اللضاهياث الخطبيقيت 

 أ.بييني 01ق

 01ف (أ.م  )مقارباث هقذًت معاضرة 

مذخل إلى آلاداب /  أ.حاكمي 33ق

 يخلف بًأ. 32ق 04فالعاإلايت 

 (أ.م  )مقارباث هقذًت معاضرة 

اللغت ألاجىبيت  الريكأ. 01ق 02ف

 أ.حمداد30ق 01ف (أ.م  )

14.30 – 10.00 
 02فمذخل إلى آلاداب العاإلايت 

 (أ.م  )علم الىحى /  رماشأ. 30ق

 أ.سحاف 01ق 03ف

 01ق 02ف (أ.م  )مذارش لضاهيت 

  أ.واضح

 02ف (أ.م  )هظ أدبي معاضر 

أ.م  )/ فلضفت اللغت  أ.مطلم  35ق

 أ.زغىان 01ق 01ف (

 (مغزبي  ) (مح  )هظ أدبي معاضر 

 أ.جامي

 (مغزبي  ) (مح  )مذارش لضاهيت 

 أ.واضح

 (أ.م  )مقارباث هقذًت معاضرة 

 بلحيارةأ. 01ق 03ف

10.00 – 13.30 
 01فمذخل إلى آلاداب العاإلايت 

 رماشأ. 30ق

  (مح  )مقارباث هقذًت معاضرة 

 أ.راسي  (مغزبي  )

 30ق 04ف (أ.م  )فلضفت اللغت 

 بكيري أ.

 35ق 02ف (أ.م  )فلضفت اللغت 

 جامي ضعادأ.

 01ق 03ف (أ.م  )فلضفت اللغت 

 هابيأ.
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 –ضعيدة  –جامعت : د.موالي الطاهز                                                                                                       كطم اللغت العزبيت                 الجمهوريت الجشائزيت الديملزاطيت الشعبيت                                                                                

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                              وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                           

 زابعالطداس ي : ال                                                                                                                                           دراضاث أدبيت                                                          :  عىوان الليطاوظ

 جذول جىزيع الحطظ     

                                           

 الخميط ألاربعاء ءالثالزا الازىين ألاحذ الضبذ الخىقيذ

 أ.سحاف (مغزبي  ()مح  )علم الىحى  03.30 – 00
  (مح  )مذخل إلى آلاداب العاإلايت 

 أ.رابحي (مغزبي  )
 أ.صغير 32ق 02ف شعريت عربيت

 (مح  )اللضاهياث الخطبيقيت 

 أ.بييني (مغزبي  )
 

 01ف (أ.م ) اللضاهياث الخطبيقيت

 بً دمحمأ. 22ق

03.30 – 11.00 
 01ف (أ.م  )جىبيت اللغت ألا 

 أ.بً عدلت31ق

  (أ.م  )مذخل إلى آلاداب العاإلايت 

 أ.رابحي 35ق 01ف
 أ.صغير 31ق 01ف شعريت عربيت

  02ف (أ.م  )هقذ عربي معاضر 

 أ.عبيد 35ق
  

11.00 – 12.30 
 02ف (أ.م  )اللغت ألاجىبيت 

 أ.بً عدلت31ق

  (أ.م  )مذخل إلى آلاداب العاإلايت 

هقذ عربي /  أ.رابحي 35ق 02ف

 أ.عبيد31ق 01ف (أ.م  )معاضر 

 

 35ق 01ف (أ.م  )هظ أدبي معاضر 

 (أ.م  ) الحذازت في ألادب العربي/  أ.جامي

 عبوأ. 32ق 02ف

/  أ.مشاري  33ق 02ف علم الىحى

 35ق 01ف (أ.م  )مذارش لضاهيت 

 أ.واضح

 02ف (أ.م ) اللضاهياث الخطبيقيت

 بً دمحمأ. 33ق

13.00 – 14.30 
 (مغزبي  ()مح  )معاضر هقذ عربي 

 أ.حميداث

 01فمقارباث هقذًت معاضرة 

 أ.راسي  35ق
 

 02ف (أ.م  )هظ أدبي معاضر 

 أ.جامي 35ق

 35ق 02ف (أ.م  )مذارش لضاهيت 

 أ.واضح

 (أ.م  ) الحذازت في ألادب العربي

 مطلمأ. 35ق 01ف

14.30 – 10.00 
 33ق 01ف (أ.م  )علم الىحى 

 أ.سروقي

 02فة مقارباث هقذًت معاضر 

 أ.راسي  35ق
 

 (مغزبي  ) (مح  )هظ أدبي معاضر 

 أ.جامي

 (مغزبي  ) (مح  )مذارش لضاهيت 

 أ.واضح
 

10.00 – 13.30  
  (مح  )مقارباث هقذًت معاضرة 

 أ.راسي  (مغزبي  )
    

 م2012م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيط القضم
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 الخميط ألاربعاء الثالزاء الازىين ألاحذ الضبذ الخىقيذ

00 – 03.30 
 أ.سروقي 33ق 05ف (أ.م  )علم الىحى 

/ مغزبي أ. 35ق 06ف/ لغت أجىبيت 

 31ق 02ف(أ.م  )إعالم آلي 

 34ق 04ف (أ.م  )هقذ أدبي قذًم 

 مطادر اللغت وألادب/ أ.حميداث 

 أ.بً ضعيد 31ق 04ف (أ.م  )

  34ق 01ف (أ.م  )هقذ أدبي قذًم 

 / مخلوف أ.
 

 06ف (أ.م  ) مطادر اللغت وألادب

 .عجالأ 34ق

 03فجقىياث الخعبير الكخابي 

 (أ.م  )علم الىحى  / أ.سروقي 34ق

 أ.شعيب 31ق 04ف

03.30 – 11.00 
 34ق 01ف (أ.م  )جقىياث البحث 

 أ. 35ق 05ف/ لغت أجىبيت أ.جامي 

 31ق 03ف (أ.م  )إعالم آلي  /مغزبي

 02ف (أ.م  ) مطادر اللغت وألادب

 أ. بً ضعيد 33ق

 35ق 03ف (أ.م  )هقذ أدبي قذًم 

 02ف (أ.م  )هظ أدبي قذًم /أ.مخلوف

 /  أ.بلهادي 34ق

 34ق 01ف (أ.م  )هظ أدبي قذًم 

 أ.بهلول 

  (غزبي م ) (مح  ) فقه اللغت

 أ.بً دمحم 

 04فجقىياث الخعبير الكخابي 

 بلحيارةأ. 34ق

11.00 – 12.30 
 34ق 02ف (أ.م  )جقىياث البحث 

 أ. 35ق 04ف/ لغت أجىبيت أ.جامي 

 31ق 06ف (أ.م  )إعالم آلي / مغزبي

.  34ق 01ف (أ.م  ) مطادر اللغت وألادب

 03ف (أ.م  )فقه اللغت أ.بً ضياف /

 أ.بً ضعيد 33ق 04/  ف أ.رماص 32ق

 01ق 02ف (أ.م  )هقذ أدبي قذًم 

 03ف (أ.م  )هظ أدبي قذًم /أ.مخلوف

 05ف ) أ.م (فقه اللغت  / أ.بلهادي 34ق

 / أ.بً ضعيد 30ق

 (مغزبي  ) (مح  )هظ أدبي قذًم 

 أ.بهلول 

 22ق 01ف (أ.م  )علم الىحى 

 أ.شعيب

 05فجقىياث الخعبير الكخابي 

 .أ.بلحيارة34ق

13.00 – 14.30 

أ.جامي  34ق 03ف (أ.م  )جقىياث البحث 

/ أ.سروقي 33ق 06ف (أ.م  )علم الىحى /

إعالم / مغزبي أ. 35ق 01فلغت أجىبيت 

 31ق  04ف(أ.م  )آلي 

 34ق (أ.م  )مطادر اللغت وألادب 

 )فقه اللغت  .أ.بً ضياف / 05ف

  أ.رماص 22ق 01ف (أ.م 

 / أ.بلهادي 34ق 04ف (أ.م  )هظ أدبي قذًم 

/  أ.مطلم 01ق 05ف (أ.م  )بي قذًم هقذ أد

 /  أ.بً ضعيد 33ق 06ف ) أ.م (فقه اللغت 

 أ.مزضلي 32ق 02فجقىياث الخعبير الكخابي 

 34ق 06ف (أ.م  )هظ أدبي قذًم 

 أ.بلهادي

 01ق 02ف (أ.م  )علم الىحى 

 (أ.م  )هقذ أدبي قذًم /  أ.شعيب

 أحميذي 34ق 06ف

 

 06فجقىياث الخعبير الكخابي 

 ً دمحمأ ب 34ق

14.30 – 10.00 
 34ق  04ف (أ.م  )جقىياث البحث 

 35ق 02ف/ لغت أجىبيت أ.جامي 

 31ق 01ف (أ.م  )إعالم آلي /  مغزبيأ.

 22ق (أ.م  )مطادر اللغت وألادب 

 فقه اللغت  .بً ضياف/أ. 03ف

 أ.رماص 31ق 02ف (أ.م  )

 (مغزبي  ) ( مح )هقذ أدبي قذًم 

 أ.مخلوف

 34ق 05ف (أ.م  )هظ أدبي قذًم 

 أ.بلهادي

 22ق 03ف (أ.م  )علم الىحى 

 أ.شعيب

 

 35ق 05ف(أ.م  )إعالم آلي 

10.00 – 13.30 
 ) (مح  ) جاريخ الحػارة الاوضاهيت

 -أ.حميداث  – (مغزبي 

أ.رماش /  22ق 04ف (أ.م  )فقه اللغت 

 34ق  05ف (أ.م  )جقىياث البحث 

 01ف/ جقىياث الخعبير الكخابي  أ.مخلوف

 ضليمز أ. 32ق

 34ق  06ف (أ.م  )جقىياث البحث 

 أ.مرصلي
 

 (مغزبي  ()مح  )علم الىحى 

 أ.شعيب
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