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

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                                             وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                           

 ثالثالطداس ي : ال                                                                        لطاهياث الخطاب                                                                                                                           عىوان املاضتر : 

 جذول ثىسيع الحصص     

                       

 الخميظ ألاربعاء الثالثاء الاثىين ألاحذ الطبت التىقيت

80 – 83.98   
  (مح  )  أخالقيات اإلاهىة

 أ.سغوان 32ق

  ( مح )  الترجمة الىظيفية

 أ. 34ق
 

  يةالطيميائيات التذاول

 أ.بً يخلف 01ق (مح  )

83.98 – 00.88   
  (أ.م  )  أخالقيات اإلاهىة

 أ.سغوان 32ق
  ( أم )  الترجمة الىظيفية

 أ. 34ق
 

  الطيميائيات التذاولية

 أ.بً يخلف 01ق (أ.م  )

 أ. 33ق (أ.م  ) ثزجمة  03.98 – 00.88
 33ق (مح  ) مىاهج البحث

 أ.مشاري 

 (مح  ) اللطاهيات الحاضىبية

 أ.حاكم 31ق
  

09.88 – 03.98  
 (مح  ) الذكاء الاصطىاعي

 أ.طيبي 33ق
 اإلاعالجة الىصية للخطابات

 أ.بللىدوس  33ق (مح  )

 (أ.م  ) اللطاهيات الحاضىبية

 أ.حاكم 31ق
  

03.98 – 00.88  
 (أ.م  ) الذكاء الاصطىاعي

 أ.طيبي 33ق

 اإلاعالجة الىصية للخطابات

 أ.بللىدوس  33ق (أ.م  )
 

 (مح  ) ات اإلاعزفيةاللطاهي

 أ.بييني 35ق
 

00.88 – 03.98  
  التعذد اللغىي وقضاًاه

 أ.سحاف 33ق  (أ.م  ) 
  

 (مح  ) اللطاهيات اإلاعزفية

 أ.بييني 35ق
 

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيظ القطم

 



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

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                                                                                                                 وسارة التعليم العالي والبحث العلمي        

 ثالثالطداس ي : ال                                                                             لطاهياث عامت                                                                                                                             وان املاضتر : عى

 الحصص     جذول ثىسيع 

                       

 الخميظ ألاربعاء الثالثاء الاثىين ألاحذ الطبت التىقيت

 أ. 33ق (أ.م  )ثزجمة   83.98 – 80
 33ق (مح  ) علم ألاصىات

 أ.طيبي

 (مح  ) اللطاهيات التعليمية

 أ.بييني 01ق
 

 33ق (مح  ) الىحى الذاللي

 شعيبأ.

83.98 – 00.88  

ان في غة ومظاهز البيالل

 33ق (أ.م  ) اضلىب القزآن

 أ.مشاري 

 33ق (أ.م  ) علم ألاصىات

 أ.طيبي

 (أ.م  ) اللطاهيات التعليمية

 أ.بييني 01ق
 

 33ق (أ.م  ) الىحى الذاللي

 أ.شعيب

00.88 – 03.98    
  وقضاًاه التعذد اللغىي 

 أ.رويطاث 33ق (أ.م  )

 33ق (مح  ) بيذاغىجيا

 أ.واضح

  مىهجية ثحليل الخطاب

 أ.حاكمي 35ق (مح  )

09.88 – 03.98    
 33ق (مح  ) أخالقيات اإلاهىة

 أ.حمداد

 33ق (أ.م  ) بيذاغىجيا

 أ.واضح

  مىهجية ثحليل الخطاب

 أ.حاكمي 35ق (أ.م  )

03.98 – 00.88    
وهحى  البالغة الجذًذة

 أ.حاكم 32ق (مح  ) الىص
  

00.88 – 03.98    
وهحى  البالغة الجذًذة

 أ.حاكم 32ق (أ.م  )الىص 
  

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيظ القطم

 



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

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                              وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                           

 ثالثالطداس ي : ال                                                                                                                                                                                                كديم عزبيهلد             عىوان املاضتر : 

 جذول ثىسيع الحصص     

                       

 الخميظ ألاربعاء الثالثاء الاثىين ألاحذ الطبت التىقيت

80 – 83.98  

تجذًذ في مظاهز التطىر وال

 31ق (مح  ) الشعز العباس ي

 أ.مصباحي

 

اإلاىاهج الىقذًة وعالقتها 

 33ق (مح  ) بالىص ألادبي

 أ.عبو

 
  الىقذ العزبي واإلاثاقفة

 أ.هاشمي 32ق (مح  )

83.98 – 00.88  

مظاهز التطىر والتجذًذ في 

 31ق (أ.م  ) الشعز العباس ي

 أ.مصباحي

 

وعالقتها  ذًةاإلاىاهج الىق

 33ق (أ.م  ) بالىص ألادبي

 أ.عبو

 32ق (مح  ) هظزية الىظم

 أ.هاشمي

  الىقذ العزبي واإلاثاقفة

 أ.هاشمي 32ق (أ.م  )

00.88 – 03.98  
 31ق (أ.م  ) ألاجىاص ألادبية

 أ.عبيد
  

 32ق (أ.م  ) هظزية الىظم

 أ.هاشمي

 33ق (مح  ) أخالقيات اإلاهىة

 أ.رويطاث

09.88 – 03.98  

في الذراضات  مطارات الىقذ

 31ق (مح  ) ألادبية العزبية

 أ.حميداث

 31ق (مح  ) هظزية ألادب

 أ.بلحيارة
 

بً أ. 30ق (أ.م  ) بيذاغىجيا

 يخلف
 

03.98 – 00.88  

مطارات الىقذ في الذراضات 

 31ق (أ.م  ) ألادبية العزبية

 أ.حميداث

 31ق (أ.م  ) هظزية ألادب

 أ.بلحيارة
   

00.88 – 03.98   
 22ق (أ.م  ) فقه اللغة

 لأ.عجا
   

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيظ القطم

 



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

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                             وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                           

 ول الطداس ي : لا                                                                                            لطاهياث الخطاب                                                                                                        عىوان املاضتر : 

 جذول ثىسيع الحصص     

                       

 الخميظ ألاربعاء الثالثاء الاثىين ألاحذ الطبت التىقيت

80 – 83.98  
 (أ.م  )اللطاهيات التطبيقية 

 أ. 34ق
  

 (مح  )للطاهيات التقابلية ا

 أ.جياللي الطاهز 35ق

 (مح  )ألاضلىبية اإلاقارهة 

 أ.حاكمي 35ق

83.98 – 00.88  
 22ق (مح  )الىحى الىظيفي 

 أ.بللىدوس 

 مىهجية ثحليل الخطاب 

 أ.بً ضياف 01ق (مح  )
 

 (أ.م  )اللطاهيات التقابلية 

 أ.جياللي الطاهز 35ق

 (أ.م  )ألاضلىبية اإلاقارهة 

 أ.حاكمي 35ق

00.88 – 03.98  
 22ق (أ.م  )الىحى الىظيفي 

 أ.بللىدوس 

 مىهجية ثحليل الخطاب 

 أ.بً ضياف 01ق (أ.م  )
   

09.88 – 03.98   
 35ق (مح  )فلطفة اللغة 

 أ.بً ضعيد

 (أ.م  )هظزيات التىاصل 

 أ.جياللي الطاهز 35ق
 

 (مح  )الذالليات الحذًثة 

 أ. 32ق

03.98 – 00.88   
 35ق (أ.م  )اللغة فلطفة 

 أ.بً ضعيد

 35ق (مح  )مىهجية البحث 

 أ.حمداد
 

 (أ.م  )الذالليات الحذًثة 

 أ. 32ق

00.88 – 03.98    
 35ق (أ.م  )مىهجية البحث 

 أ.حمداد
  

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيظ القطم

 



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

 اث والفىون كليت آلاداب واللغ                                                                                                                                  العلمي                                                                                                      وسارة التعليم العالي والبحث 

 ل و الطداس ي : لا                                                                              لطاهياث عامت                                                                                                                             عىوان املاضتر : 

 جذول ثىسيع الحصص     

                       

 الخميظ ألاربعاء الثالثاء الاثىين ألاحذ الطبت التىقيت

80 – 83.98   
 مىهجية البحث وثقىياثه 

 أ.مشاري 34ق (مح  )
 

 (مح  )أصىل الىحى العزبي 

 أ.رويطاث 34ق

 (أ.م  )علم ألاصىات العام 

 أ. 34ق

83.98 – 00.88  
 (مح  ) الىحى الىظيفي

 أ.بً ضعيد 34ق

 مىهجية البحث وثقىياثه 

 أ.مشاري 34ق (أ.م  )
 

 (أ.م  )أصىل الىحى العزبي 

 أ.رويطاث 34ق
 

00.88 – 03.98  
 (أ.م  )الىحى الىظيفي 

 أ.بً ضعيد34ق

 (أ.م  )التصحيح اللغىي  

 أ.دي31ًق

 ( أ.م )اللطاهيات التطبيقية 

 أ.جياللي الطاهز 01ق
  

09.88 – 03.98  
 لتعذد في التحليل الىحىي ا

 أ.سحاف34ق (مح  )
    

03.98 – 00.88  
 التعذد في التحليل الىحىي 

 أ.سحاف34ق (مح  )

 32ق (مح  )التذاوليات 

 أ.حاكم

 عاصزةاللطاهيات اإلا

 34ق (مح  ) واثجاهاتها

 أ.جياللي الطاهز

  

00.88 – 03.98   
 32ق (أ.م  )التذاوليات 

 أ.حاكم

 زةعاصاللطاهيات اإلا

 34ق (أ.م  ) واثجاهاتها

 أ.جياللي الطاهز

  

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيظ القطم

 



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

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                              وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                           

 ول الطداس ي : لا                                                                                                                                                                                                 هلد عزبي كديم            عىوان املاضتر : 

 جذول ثىسيع الحصص     

                       

 الخميظ ألاربعاء الثالثاء الاثىين ألاحذ الطبت التىقيت

80 – 83.98  
 اإلاصادر واإلاذوهات الىقذًة 

 أ.عباص 35ق (مح  )

الىقذ ألادبي أصىله 

 أ.عبو 35ق (مح  )ومىاهجه 
   

83.98 – 00.88  
 اإلاصادر واإلاذوهات الىقذًة 

 أ.عباص 35ق (أ.م  )

الىقذ ألادبي أصىله 

 أ.عبو 35ق (أ.م  )ومىاهجه 
  

 مىاهج البحث والتحقيق 

 أ.بلحيارة 34ق (مح  )

00.88 – 03.98   
 (أ.م  )قضاًا الىقذ  القذًم 

 أ.عبو 35ق
  

 مىاهج البحث والتحقيق 

 أ.بلحيارة 34ق (أ.م  )

09.88 – 03.98   

التأصيل الىقذي ومىطلق 

 34ق (مح  )البيان القزآوي 

 أ.مخلوف

 

ثاريخ ألادب العزبي 

 (أ.م  )والتقطيمات الشمىية 

 أ.سغوان 34ق

 أدب صذر ؤلاضالم وهقذه 

 صغيرأ. 34ق (أ.م  )

03.98 – 00.88   

التأصيل الىقذي ومىطلق 

 34ق ( أ.م )البيان القزآوي 

 أ.مخلوف

اإلاعاًير البالغية والبحث 

 أ.سغوان 33ق (مح  )الجمالي

الذراضة الىقذًة والبيان 

 أ.سغوان 34ق (مح  )ؤلاعجاسي 
 

00.88 – 03.98    
اإلاعاًير البالغية والبحث 

 أ.سغوان 33ق (أ.م  )الجمالي 

الذراضة الىقذًة والبيان 

 أ.سغوان 34ق (أ.م  )ؤلاعجاسي 
 

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيظ القطم

 



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

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                                                    وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                          

 خامظالطداس ي : ال                                                                                                                                                                                              لطاهياث عامت       :  عىوان الليطاوظ

 جذول ثىسيع الحصص     

                       

 الخميظ ألاربعاء الثاءالث الاثىين ألاحذ الطبت التىقيت

80 – 83.98  
  02ف( أم) علم الذاللة 

 أ. 22ق

  04ف( أم) أدب جشائزي 

 أ. 22ق

  02ف( أم)  ذارص الىحىيةاإلا

  هظزية الىظم/  رويطاثأ. 31ق

 أ. 22ق  01ف( أم) 

حمداد / أ. 31ق  01ف( أم) اإلاعجمية 

 هاشميأ. 22ق  02ف ( أم) هظزية الىظم 

  03ف( أم) ىي مىهجية البحث اللغ/ 

 أ. 30ق

 ( مح) اإلاذارص الىحىية 

 رويطاثأ. مغزبي 

83.98 – 00.88  
  01ف( أم) لطاهيات عزبية 

 ً ضيافأ.ب 32ق

  01ف( أم) اإلاصطلحية 

 واضحأ. 31ق

  03ف( أم) اإلاذارص الىحىية 

لطاهيات الىص رويطاث / أ. 30ق

 بللىدوس أ. 31ق  02ف( أم) 

 31ق  04ف( أم) اإلاعجمية 

 ادحمدأ.

 22ق  01ف( أم) أدب جشائزي 

 أم) اإلاذارص الىحىية صغير / أ.

 رويطاثأ. 31ق  04ف(

00.88 – 03.98  
 مغزبي ( مح) لطاهيات عزبية 

 ً ضيافأ.ب

 مغزبي( مح) اإلاصطلحية 

 واضحأ.

  03ف( أم) لطاهيات الىص 

 بللىدوس أ. 35ق

 حمداد / أ. 31ق  03ف( أم) اإلاعجمية 

 35ق  01ف( أم) اإلاذارص الىحىية 

 ثزجمة اإلاصطلحات اللغىية/  رويطاثأ.

 بً يخلفأ. 34ق  02ف( أم) 

بً أ. 32ق  01ف( أم) ثزجمة اإلاصطلحات اللغىية 

صغير / أ. 31ق  02ف ( أم) أدب جشائزي يخلف / 

مىهجية هاشمي / أ. 22ق  03ف(  أم) هظزية الىظم 

 أ. 22ق  04ف( أم)  البحث اللغىي 

09.88 – 03.98  

  22ق  02ف( أم) عزبية لطاهيات 

 لطاهيات الىص ً ضياف /  أ.ب

علم للىدوس /  أ.ب 01ق  04ف( أم) 

 ً دمحمأ.ب 35ق  03( أم) الذاللة  

 01ق  02ف( أم) اإلاصطلحية 

 ( أم) لطاهيات عزبية واضح / أ.

 ً ضيافأ.ب 22ق  04ف

 34ق  01ف( أم) لطاهيات الىص 

 ( أم) أدب جشائزي بللىدوس / أ.

 سغوان.أ 22ق  03ف

مغزبي ( مح) اإلاعجمية 

 حمدادأ.

 مىهجية البحث اللغىي 

 أ.مغزبي ( مح) 

03.98 – 00.88  

 22ق  03ف( أم) لطاهيات عزبية 

  علم الذاللةً ضياف / أ.ب

 ً دمحمأ.ب 32ق  01ف( أم) 

  04ف( أم) اإلاصطلحية 

 واضحأ. 01ق

 مغزبي ( مح) لطاهيات الىص 

 بللىدوس أ.

 حمداد / أ. 33ق  02ف( أم) اإلاعجمية 

/  واضحأ. 01ق  03ف( أم)  اإلاصطلحية

  04ف( أم)  ثزجمة اإلاصطلحات اللغىية

 بً يخلفأ. 31ق

 مىهجية البحث اللغىي 

 أ. 22ق  01ف( أم) 

00.88 – 03.98  
 مغزبي( مح) علم الذاللة 

 ً دمحمأ.ب

  04ف( أم) علم الذاللة 

 /  أ. 31ق

  04ف( أم) هظزية الىظم 

 أ. 01ق

  03ف( أم)  إلاصطلحات اللغىيةثزجمة ا

مىهجية البحث /  بً يخلفأ. 31ق

 أ. 31ق  02ف( أم) اللغىي 
 

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيظ القطم

 



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

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                                                               وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                          

 خامظالطداس ي : ال                                                                                                                                                                                          هلد ومىاهج       :  عىوان الليطاوظ

 جذول ثىسيع الحصص     

                       

 خميظال ألاربعاء الثالثاء نالاثىي ألاحذ الطبت التىقيت

80 – 83.98   
 ( مح)  الىقذ الاجتماعي

 عباصأ. مغزبي
 

 الىقذًة قزاءة الىصىص

 مزضليأ. مغزبي ( مح) 

 ( أ.م) الىقذًة  قزاءة الىصىص 

 مزضليأ. 22ق 01ف

83.98 – 00.88   
 01ف ( أ.م)  الىقذ الاجتماعي

 عباصأ. 22ق

 01ف ( أ.م)  ثطبيقات هقذًة

 يديحمأ. 35ق

 ( أ.م)  الىقذًة قزاءة الىصىص

 أدب مقارن مزضلي / أ. 33ق 02ف

 جالليأ. 22ق 01ف ( أ.م) 

 02ف ( أ.م) الىقذ الطيميائي 

  بييىي الىقذ ال/  دخيلأ. 30ق

 مزضليأ. 22ق 01ف ( أ.م) 

00.88 – 03.98   
 02ف ( أ.م)  الىقذ الاجتماعي

 عباصأ. 22ق

 ( مح)  ثطبيقات هقذًة

 حميديأ. مغزبي

 30ق 02ف ( أ.م)  أدب مقارن 

 ثزجمة اإلاصطلح الىقذي /  جالليأ.

 أ.بلهادي 30ق 02ف ( أ.م) 

 مغزبي ( مح)  الىقذ البييىي 

 مزضليأ.

09.88 – 03.98  
  التحليل الىفس ي لألدب

 مطلمأ. 32ق  02ف( أم) 

  الىقذ ألادبي الجشائزي 

 مصباحيأ. 22ق 01ف ( أ.م) 

 02ف ( أ.م)  ثطبيقات هقذًة

 حميديأ. 33ق

 01ف ( أ.م) ألادب الجشائزي 

 بلهاديأ. 32ق

 02ف ( أ.م) الىقذ البييىي  

 مزضليأ. 22ق

03.98 – 00.88  
  التحليل الىفس ي لألدب

 مطلمأ. مغزبي ( مح) 

  الىقذ ألادبي الجشائزي 

 مصباحيأ. 22ق 02ف ( أ.م) 
 

 02ف ( أ.م) ألادب الجشائزي 

 الىقذ الطيميائيبلهادي / أ. 32ق

 دخيلأ. 22ق 01ف ( .مأ) 

  01ف ( أم)  التحليل الىفس ي لألدب 

ثزجمة اإلاصطلح /  مطلمأ. 33ق

 أ.مزضلي 22ق 01ف ( أ.م) الىقذي 

00.88 – 03.98   
  الىقذ ألادبي الجشائزي 

 مصباحيأ. مغزبي ( مح) 
 

 ( مح) الىقذ الطيميائي 

 دخيلأ. مغزبي 
 

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

 لقطمرئيظ ا
 



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

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                              وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                           

 خامظالطداس ي : ال                                                                              أدب عزبي                                                                                                                            :  عىوان الليطاوظ

                  جذول ثىسيع الحصص     

                       

 الخميظ ألاربعاء الثالثاء الاثىين ألاحذ الطبت التىقيت

80 – 83.98  
  آلاداب العاإلاية اإلاعاصزة

 رابحي.أ. 32ق 01ف ( أ.م) 
   

 ( أ.م) ىص الشعزي القذًم  قضاًا ال

  ألادب الصىفيصغير / .أ. 22ق 01ف

 دخيل.أ.  30ق 02ف ( أ.م) 

83.98 – 00.88  
  آلاداب العاإلاية اإلاعاصزة

 رابحي.أ. مغزبي  ( مح) 
  

  الحذًثة الطزدًات العزبية

 حميدي.أ.  30ق ( مح) 

  مىهجية البحث ألادبي

 مطلم.أ. مغزبي ( مح) 

00.88 – 03.98  
 02ف ( أ.م) داب العاإلاية اإلاعاصزة آلا 

ألادب العزبي  رابحي /.أ. 32ق

 مخلوف.أ. 22ق 01ف ( أ.م)  والاضتشزاق

  
  الحذًثة الطزدًات العزبية

 حميدي.أ.  22ق 01ف ( أ.م) 

 22ق 01ف ( أم)  مىهجية البحث ألادبي 

قضاًا الىص الشعزي /  مطلم.أ.

 دخيل.أ. 30ق 02ف ( أ.م)   حذًثال

09.88 – 03.98  
 ألادب العزبي والاضتشزاق 

 مخلوف.أ. مغزبي ( مح) 

  جماليات الطزد العزبي

 حميداث.أ. مغزبي ( مح) 

 01ف ( أ.م)  أدب الطفل

 مخلوف.أ.  22ق

 02ف ( أ.م)  الحذًثة  الطزدًات العزبية

 ( أ.م)  ألادب الصىفيحميدي / .أ.  22ق

 دخيل.أ.  31ق 01ف

 22ق 02ف ( أم)  مىهجية البحث ألادبي 

قضاًا الىص الشعزي /   مطلم.أ.

 دخيل.أ. 30ق 01ف ( أ.م)   حذًثال

03.98 – 00.88   
  جماليات الطزد العزبي

 حميداث.أ. 22ق 01ف ( أ.م) 

 02ف ( أ.م)  أدب الطفل

 مخلوف.أ.  31ق

قضاًا الىص الشعزي القذًم  

 صغير.مغزبي أ. ( مح) 

قضاًا الىص الشعزي 

 دخيل.ي أ.مغزب ( مح) الحذًث  

00.88 – 03.98   
 02ف ( أ.م) جماليات الطزد العزبي 

ألادب العزبي /  حميداث.أ. 22ق

 مخلوف.أ. 33ق 02ف ( أ.م)  والاضتشزاق

 مغزبي ( مح)  أدب الطفل

 مخلوف.أ.

قضاًا الىص الشعزي القذًم  

 صغير.أ. 22ق 02ف ( أ.م) 
 

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيظ القطم

 



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

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                              وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                           

 ثالثالطداس ي : ال                                                                             دراضاث هلديت                                                                                                                        :  عىوان الليطاوظ

 جذول ثىسيع الحصص     

                                           

 الخميظ ألاربعاء الثالثاء الاثىين ألاحذ الطبت التىقيت

80 – 83.98 
 مغزبي ( مح) علم الىحى 

 سحاف.أ.
 

 ( أ.م) مذخل إلى أدب مقارن  

 رابحي.أ.  22ق 01ف

 ( مح) مذخل إلى أدب مقارن  

 جاللي.أ. مغزبي 
  

83.98 – 00.88 
 ( أ.م) هص أدبي حذًث 

 جامي.أ.  31ق 01ف
 

 ( أ.م) مذخل إلى أدب مقارن  

 رابحي.أ.  22ق 02ف

 ( أ.م) هقذ أدبي حذًث  

 بلهادي.أ.  22ق 01ف
  

00.88 – 03.98 
 ( أ.م) هص أدبي حذًث 

 جامي.أ.  31ق 02ف
 

 ( أ.م) لطفة الىقذ ألادبي  ف

 سغوانأ.  32ق 01ف

 02ف ( أ.م) هقذ أدبي حذًث  

   لطاهيات عامة/  بلهادي.أ.  22ق

 يينيب.أ.  34ق 01ف ( أ.م) 

  ألاضلىبية وثحليل الخطاب

 حاكمي.أ.  مغزبي ( مح) 
 

09.88 – 03.98 
 ( مح) هص أدبي حذًث 

 جامي.أ. مغزبي 

 ( مح)  معاصزة مىاهج هقذًة

 راسي .أ.  زبيمغ
 

 ( مح) هقذ أدبي حذًث  

 بلهادي.أ. مغزبي 

 02ف ( أ.م) لطاهيات عامة  

 بييني.أ.  35ق
 

03.98 – 00.88 
 ( أ.م)  معاصزة مىاهج هقذًة

  علم الىحىراسي / .أ.  22ق 01ف

 بً يميىت.أ.  34ق 02ف ( أ.م) 

 هظزيات ألاجىاص ألادبية 

 مخلوف.أ.  01ق 01ف ( أ.م) 

مغزبي   ( مح) ة لطاهيات عام

 بً دمحم.أ.

ألاضلىبية وثحليل الخطاب  

 حاكمي.أ.  01ق 01ف ( أ.م) 
  

00.88 – 03.98 
 ( أ.م)  معاصزة مىاهج هقذًة

  علم الىحىراسي / .أ.  22ق 02ف

 بً يميىت.أ.  34ق 01ف ( أ.م) 

 هظزيات ألاجىاص ألادبية 

 مخلوف.أ.  01ق 02ف ( أ.م) 

 ( أ.م) فلطفة الىقذ ألادبي  

 سغوانأ.  34ق 02ف

ألاضلىبية وثحليل الخطاب  

 حاكمي.أ.  31ق 02ف ( أ.م) 
  

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيظ القطم
 



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

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                                                     وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                    

 ثالثالطداس ي : ال                                                                                                                                                                    دراضاث لغويت                                 :  عىوان الليطاوظ

 جذول ثىسيع الحصص     

                                           

 الخميظ ألاربعاء الثالثاء الاثىين ألاحذ طبتال التىقيت

80 – 83.98 
 مغزبي ( مح) علم الىحى 

 سحاف.أ.

 ( أ.م) هص أدبي حذًث 

 جامي.أ.  22ق 01ف
 

 قارن  اإلادب ألا مذخل إلى 

 جاللي.أ. مغزبي  ( مح) 

 ( أ.م) هقذ أدبي حذًث  

 أ.بلهادي  30ق 01ف
 

83.98 – 00.88 
 22ق 01ف (أ.م ) علم الىحى 

 (أ.م ) أصىل الىحى /  سحاف.أ.

 أ.بً ضعيد 35ق 02ف

 ( أ.م) هص أدبي حذًث 

 جامي.أ.  22ق 02ف

 ( أ.م) مىاهج هقذًة معاصزة 

 بلحيارةأ.  30ق 01ف

 قارن  اإلادب ألا مذخل إلى 

 جاللي.أ.  22ق 01ف ( أ.م) 

 ( أ.م) هقذ أدبي حذًث  

 بلهادي.أ.  01ق 02ف
 

00.88 – 03.98 
 22ق 02ف (أ.م ) علم الىحى 

 (أ.م ) أصىل الىحى /  سحاف.أ.

 أ.بً ضعيد 35ق 01ف

 01ف ( أ.م) علم الذاللة 

 طيبي.أ.  22ق

 ( أ.م) مىاهج هقذًة معاصزة 

 بلحيارةأ.  34ق 02ف

 قارن  اإلادب ألا مذخل إلى 

 جاللي.أ.  22ق 02ف ( أ.م) 

  ألاضلىبية وثحليل الخطاب

 حاكمي.أ.  مغزبي ( مح) 
 

09.88 – 03.98 
 ( مح) ص أدبي حذًث ه

 جامي.أ. مغزبي 

 ( مح)  معاصزة مىاهج هقذًة

 راسي .أ.  مغزبي
 

 ( مح) هقذ أدبي حذًث  

 بلهادي.أ. مغزبي 
  

03.98 – 00.88 
 ألاضلىبية وثحليل الخطاب 

 .أ.  22ق  01ف ( أ.م) 

 02ف ( أ.م)   لطاهيات عامة

 .أ.  22ق

مغزبي   ( مح) لطاهيات عامة 

 بً دمحمأ.
   

00.88 – 03.98 
 ألاضلىبية وثحليل الخطاب 

 .أ.  22ق  02ف ( أ.م) 

 02ف ( أ.م) علم الذاللة 

 طيبي.أ.  22ق

 01ف ( أ.م) لطاهيات عامة  

 أ.بً دمحم  30ق
   

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

 رئيظ القطم
 



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

 فىون كليت آلاداب واللغاث وال                                                                                                                                                                                                                                        وسارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ثالثالطداس ي : ال                                                                             دراضاث أدبيت                                                                                                                        :  عىوان الليطاوظ

 سيع الحصص     جذول ثى 

                                           

 الخميظ ألاربعاء الثالثاء الاثىين ألاحذ الطبت التىقيت

80 – 83.98 
 مغزبي ( مح) علم الىحى 

 سحاف.أ.
  

 ( مح) مذخل إلى أدب مقارن  

 جاللي.أ. مغزبي 

 ( أ.م) مذخل إلى أدب مقارن  

 جاللي.أ.  22ق 02ف
 

83.98 – 00.88 
بً .أ. 34ق 01ف ( أ.م) علم الىحى 

 مذخل إلى ألادب اإلاغاربي /  يميىت

 أ. 22ق 02ف

 ( أ.م) مىاهج هقذًة معاصزة 

 راسي .أ.  01ق 01ف
 

 01ف ( أ.م) لطاهيات عامة 

 حمداد.أ.  32ق

  ألاضلىبية وثحليل الخطاب

 حاكمي.أ.  22ق 01ف ( أ.م) 
 

00.88 – 03.98 
بً .أ. 34ق 02ف ( أ.م) علم الىحى 

 مذخل إلى ألادب اإلاغاربي/   يميىت

 أ. 22ق 01ف

 ( أ.م) مىاهج هقذًة معاصزة 

 راسي .أ.  01ق 02ف

 ( أ.م) مذخل إلى أدب مقارن  

 رابحيأ.  22ق 01ف

 02ف ( أ.م) لطاهيات عامة 

 حمداد.أ.  32ق

  ألاضلىبية وثحليل الخطاب

 حاكمي.أ.  مغزبي ( مح) 
 

09.88 – 03.98 
 ( مح)  هص أدبي حذًث

 جامي.أ. مغزبي 

 ( مح)  معاصزة مىاهج هقذًة

 راسي .أ.  مغزبي

 01ف ( أ.م) أدب شعبي عام  

 بً دمحمأ.  32ق

 ( مح) هقذ أدبي حذًث  

 بلهادي.أ. مغزبي 

  ألاضلىبية وثحليل الخطاب

 حاكمي.أ.  01ق 02ف ( أ.م) 
 

03.98 – 00.88 
 ( أ.م) هص أدبي حذًث 

 جامي.أ.  32ق 01ف
 

مغزبي   ( مح) ت عامة لطاهيا

 بً دمحمأ.

 ( أ.م) هقذ أدبي حذًث  

 بلهادي.أ.  22ق 01ف

 02ف ( أ.م) أدب شعبي عام  

 أ.حميدي  22ق
 

00.88 – 03.98 
 ( أ.م) هص أدبي حذًث 

 جامي.أ.  32ق 02ف
  

 ( أ.م) هقذ أدبي حذًث  

 بلهادي.أ.  22ق 02ف
  

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

 قطمرئيظ ال

 



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

 كليت آلاداب واللغاث والفىون                                                                                                                                              وسارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                           

 ول الطداس ي : لا                                                                               الجذع املشترك                                                                                                                       :  عىوان الليطاوظ

 جذول ثىسيع الحصص     

                                           

 الخميظ ألاربعاء الثالثاء الاثىين ألاحذ الطبت التىقيت

80 – 83.98 
 01ف ( أ.م) علم الصزف 

 بً ضعيدأ.  30ق

  مغزبي ( مح)  علىم القزآن

 مشاري أ.

 01ف ( أ.م) أدبي قذًم  هص

 بهلول أ.  30ق

 عزوض ومىضيقى الشعز 

 عجالأ.  22ق 01ف ( أ.م) 
  

83.98 – 00.88 
 مغزبي  ( مح) علم الصزف 

 سروقيأ.

 03ف ( أ.م) ثقىيات البحث 

 بً يميىتأ.  30ق

  مغزبي ( مح) أدبي قذًم  هص

 بهلول أ.

 عزوض ومىضيقى الشعز 

 عجالأ. مغزبي  ( مح) 

  مغزبي ( مح)  بالغة عزبية

 شعيبأ.
 

00.88 – 03.98 
  30ق 02ف ( أ.م) علم الصزف 

 ( أ.م)  ثقىيات البحثأ.سروقي / 

 راسي أ.  32ق 01ف

 04ف ( أ.م) ثقىيات البحث 

 بً يميىتأ.  30ق

 02ف ( أ.م) أدبي قذًم  هص

 بهلول أ.  30ق

 عزوض ومىضيقى الشعز 

 عجالأ.  22ق 02ف ( أ.م) 

 01ف ( أ.م)  يةبالغة عزب

 شعيبأ.  01ق
 

09.88 – 03.98 

أ.سروقي /   30ق 03ف ( أ.م) علم الصزف 

 أ.راسي   32ق 02ف ( أ.م) ثقىيات البحث 

  22ق 01ف ( أ.م)  هقذ أدبي قذًم/ 

 رماصأ.

 04ف ( أ.م) علم الصزف 

 أ.سروقي  30ق

 عزوض ومىضيقى الشعز 

 أ.عجال  30ق 03ف ( أ.م) 
 

 02ف ( أ.م)  بالغة عزبية

 شعيبأ.  22ق
 

03.98 – 00.88 
  مغزبي ( مح) هقذ أدبي قذًم 

 أ.رماص

  35ق 04ف ( أ.م) هقذ أدبي قذًم 

ثقىيات التعبير الشفهي أ.رماص / 

 أ.سروقي  30ق 01ف ( أ.م) 

 عزوض ومىضيقى الشعز 

 أ.عجال  30ق 04ف ( أ.م) 

  30ق 03ف ( أ.م) هص أدبي قذًم 

شفهي ثقىيات التعبير ال/  أ.بهلول 

 أ.حميدي  30ق 04ف ( أ.م) 

 03ف ( أ.م) بالغة عزبية 

 أ.شعيب   30ق

 

 

00.88 – 03.98 
 02ف ( أ.م) هقذ أدبي قذًم 

 أ.رماص  30ق

  35ق 03ف ( أ.م) هقذ أدبي قذًم 

ثقىيات التعبير الشفهي أ.رماص / 

 أ.سروقي  30ق 02ف ( أ.م) 
 

  30ق 04ف ( أ.م) هص أدبي قذًم 

التعبير الشفهي  ثقىيات/  أ.بهلول 

 أ.سروقي  30ق 03ف ( أ.م) 

 04ف ( أ.م) بالغة عزبية 

  أ.شعيب  30ق

 

 

 م2020م / 2012الطىت الجامعيت :      

  رئيظ القطم


