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 ( 2022) العربية فصل الربيعلبة قسم اللغة الجدول الدراسي لط

 
 القاعة أستاذ المادة  2:30 -12:30 القاعة أستاذ المادة  12:30 -10:30 القاعة أستاذ المادة  30-10 -8:30 األيام 
 48 د/ ناصر شيتاو صوتيات 48 د/ ساسي سعيد عروض وقافية  48 د/ساسي سعيد  نقد حديث  األحد

     د/ عبدالسالم البوعيشي أندلسيأدب   د/ عبدالسالم البوعيشي أدب دول متتابعة 
 43 د/ ميلود الصغير قراءات قرآنية  43 د/ ميلود الصغير (2تطبيقات) 43 د/ ميلود الصغير ( 4نحو )

    47 د/ مفتاح ناجي  ( 3نحو ) 47 أ/ محمد الضباع  عبادات 
 47 العالم د/ عمر  أدب عباسي  47 د/ عمر العالم  علم البديع  44 د/ عمر العالم  أدب جاهلي

    44 د/ نعيمة الرمالي لسانيات نظرية 44 د/ نعيمة الرمالي فقه اللغة االثنين 
 47 د/ ناجية الكالمي  أدب حديث  47 د/ ناجية الكالمي  مصطلح نقدي  47 د/ مفتاح ناجي  ( 6نحو )
 43 د/ علي عون  ( 5نحو ) 43 د/ علي عون  مناهج بحث  43 د/ علي عون  ( 7نحو )

       48 د/ عبدهللا الزيات ومراجع مصادر 
       43 د/ عزة معاوي  ( 2صرف ) الثالثاء 

 44 د/ عبدالحكيم الغرياني علم المعاني  44 د/ عبدالحكيم الغرياني علم البيان 44 د/ محمد الكيش (  1صرف )
 43 العتري د/ بشير  تحليل نص  43 د/ بشير العتري  أدب ليبي  47 د/ محمد الزائدي  معامالت

     د/ عبدالسالم البوعيشي أدب دول متتابعة   د/ عبدالسالم البوعيشي أدب أندلسي االربعاء 
 48 د/ علي عون  (  3صرف ) 48 د/ علي عون  ( 7نحو ) 48 د/ علي عون  ( 5نحو )
 45 د/ عبدهللا الزيات أدب مقارن  43 د/ مفتاح ناجي  ( 3نحو ) 43 د/ مفتاح ناجي  ( 6نحو )

 ترجمة  د/ ناجية الكالمي  األسلوبية 47 د/ ناجية الكالمي  أدب حديث  47 أ/ محمد الضباع  عقيدة إسالمية 
 43 د/ ميلود الصغير ( 4صرف ) 43 د/ ميلود الصغير ( 4نحو )   

 48   48 د/ محمد الكيش ( 1تطبيقات ) 48 د/ محمد الكيش ( 3تطبيقات ) الخميس 
    44 د/ ساسي سعيد أجناس أدبية  44 د/ ساسي سعيد عروض 

 45 د/ عمر العالم  أدب عباسي  45 د/ عمر العالم  أدب جاهلي   
 47 د/ بشير العتري  نقد قديم  47 د/ بشير العتري  أدب إسالمي  47 د/ نعيمة الرمالي علم الداللة
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