
 2019/2020السنة الجامعية:          )ميدان اللغة واألدب العربي(الجذع المشترك  

 
 
 
 

 

سالخـمي  
(2020أكتوبر  22)  

اءـعاألرب  
(2020اكتوبر  21)  

اءـالثـالث  
(2020أكتوبر 20)  

 االثنيـن
(2020أكتوبر  19)  

 األحد
(2020أكتوبر  18)  

 السبت
 (2020أكتوبر 17)

 األيـام
    يتالتوق

 

  
 21ق2أ ياسين/هارون/فإعالم آلي/  

-2-1)نثر(/ د. هشماوي ف ص أدبي قديمن
 1مد  3/

 2مد  /5-4علم النحو/د.بن مصطفى/ ف
 3مد/8-7-6دحان/ ف  علم النحو/د.بن

 9ق /9ا. مرنيز/ف /علم النحو
)نثر(/ا.  ص أدبي قديمن

 10ق/10بخضرة/ف
 

د. صديق  / تاريخ الحضارة اإلنسانية
 2مد/3-2-1 فضيلة/ف

العربي  / تاريخ الحضارة اإلنسانية
 3مد/8-7-6باشا/ف

 9ق4أ ياسين/هارون/فإعالم آلي/  

 
)نثر(/ د. هشماوي  ص أدبي قديمن

 1مد  3/-2-1ف
مد  /5-4علم النحو/د.بن مصطفى/ ف

2 
-7-6دحان/ ف  علم النحو/د.بن

 3مد/8
 9ق /9ا. مرنيز/ف /علم النحو

)نثر(/ا.  ص أدبي قديمن
 10ق/10فبخضرة/

-3-1د. فريحي/فتقنيات التعبير الكتابي /
 2مد/10

-4+-2ا. غريب/ف//تقنيات التعبير الكتابي
 3مد /8

 9ق/9عربي سمية/ف ا. بل/تقنيات البحث
د. /) تعبير شفهي( ةلغة أجنبي

   10ق5عبدي/فبل
ا. /) تعبير شفهي( ةلغة أجنبي
 21ق7الشيخ/ف

  3-2-1ف )نثر(/ د. هشماوي ص أدبي قديمن
 1مد

 2مد  /5-4علم النحو/د.بن مصطفى/ ف
 3مد/8-7-6دحان/ ف  علم النحو/د.بن

 9ق /9ا. مرنيز/ف /علم النحو
 10ق/10)نثر(/ا. بخضرة/ف ص أدبي قديمن

 

08:30 

 

 

 

 

 

 

 

09:30 

 1مد:  / 3-2-1ف.بن مصطفى/ د/نحوعلم ال 21ق3أ ياسين/هارون/فإعالم آلي/  
   9  -5-4)نثر(/ د. هشماوي ف ص أدبي قديمن

 2مد
-7-6)نثر(/ا. بخضرة/ ف ص أدبي قديمن

 3مد/8
 10ق/10دحان/ف علم النحو/د.بن

د. صديق  / تاريخ الحضارة اإلنسانية
 2مد/5-4فضيلة/ف

العربي  / تاريخ الحضارة اإلنسانية
 3مد/10-9باشا/ف

 9ق6أ ياسين/هارون/فإعالم آلي/  

  / 3-2-1ف.بن مصطفى/ د/نحوعلم ال
 1مد:

-4)نثر(/ د. هشماوي ف ص أدبي قديمن
 2مد   9  -5
-7-6)نثر(/ا. بخضرة/ ف ص أدبي قديمن

 3مد/8
 10ق/10دحان/ف علم النحو/د.بن

 2مد/9د. فريحي/ف /تقنيات التعبير الكتابي 
-6-5ا. بوعزيز/ف/تقنيات التعبير الكتابي

 3مد/7
 9ق/8عربي سمية/ف ا. بل/تقنيات البحث

ا. /) تعبير شفهي( ةلغة أجنبي
 10ق10حميماش/ف
 21ق1أ ياسين/هارون/فإعالم آلي/  

 

 1مد:  / 3-2-1ف.بن مصطفى/ د/نحوعلم ال
 )نثر(/ د. هشماوي ص أدبي قديمن
 2مد   9  -5-4ف 
 3مد/8-7-6)نثر(/ا. بخضرة/ ف ص أدبي قديمن

 10ق/10دحان/ف علم النحو/د.بن

09:30 

 

 

 

 

 

 

/03:01  

 

 21ق9أ ياسين/هارون/فإعالم آلي/  

 1مد:  / 3-2-1بن قابلية  ف فقه اللغة/ د.
 2مد /5-4د. حطاب/ف /2د أدبي قديمنق

مد /8-7-6ف /أ.بن عمارة محمدفقه اللغة/ 
3 

 9ق/9ف / لزرق نفقه اللغة/ا. 
 10ق/10د. شرفاوي/ ف/2د أدبي قديمنق

ا. منتصر/ف /مصادر اللغة واألدب والنقد
 2مد /4-5-6

-2قرين/ف/مصادر اللغة واألدب والنقد
 3مد /7-9
 9ق10أ ياسين/هارون/فالم آلي/  إع

  / 3-2-1فقه اللغة/ د. بن قابلية  ف
 1مد:
 /5-4د. حطاب/ف /2د أدبي قديمنق
 2مد

-6ف /أ.بن عمارة محمد فقه اللغة/ 
 3مد /7-8

 9ق/9ف / لزرق نفقه اللغة/ا. 
د. شرفاوي/ /2د أدبي قديمنق
 10ق/10ف

 2مد/2-7-6ا. غريب/ف/تقنيات البحث
 3/مد 4-3-1د. يطو/ف/تقنيات البحث
 9ق5أ ياسين/هارون/ف إعالم آلي/  

 10ق10عربي سمية/فا. بل/تقنيات البحث
 21ق8أ ياسين/هارون/فإعالم آلي/  

 1مد:  / 3-2-1فقه اللغة/ د. بن قابلية  ف
 2مد /5-4د. حطاب/ف /2د أدبي قديمنق

 3مد /8-7-6ف /أ.بن عمارة محمدفقه اللغة/ 
 9ق/9ف /. لزرق نفقه اللغة/ا

 10ق/10د. شرفاوي/ ف/2د أدبي قديمنق

-10:30 

 

 

 

 

 

11:30 

 

 

 

 

 
 1مد:  / 3-2-1ف/د. حطاب /2د أدبي قديمنق

 2مد /5-4فقه اللغة/ د. بن قابلية  ف 
-7-6د. بوزيد نجاة/ف/2د أدبي قديمنق
 3مد/8
 9ق/9د. شرفاوي/ ف/2د أدبي قديمنق

 10ق/10ف/ لزرق نفقه اللغة/ا. 

 واألدب اللغةمصادر 
 2مد /10-8مختاري/ف/والنقد

-1غليد/ف/مصادر اللغة واألدب والنقد
 3مد/3

 9ق7أ ياسين/هارون/فإعالم آلي/  

 
  / 3-2-1ف/د. حطاب /2د أدبي قديمنق

 1مد:
 2مد /5-4فقه اللغة/ د. بن قابلية  ف 

-7-6د. بوزيد نجاة/ف/2د أدبي قديمنق
 3مد8
 9ق/9د. شرفاوي/ ف/2د أدبي قديمنق

 10ق/10ف/ لزرق ن فقه اللغة/ا.

-1ا. الشيخ/ف/) تعبير شفهي( ةلغة أجنبي
 2مد/2-3

-4د. شويتي/ف/) تعبير شفهي( ةلغة أجنبي
 3مد /6-8

 9ق5د. يطو/ف/تقنيات البحث
تعبيير ) ةلغة أجنبي
 21ق9حميماش/فأ.شفهي(

 1مد:  / 3-2-1ف/د. حطاب /2د أدبي قديمنق
 2مد /5-4فقه اللغة/ د. بن قابلية  ف 

 3مد/8-7-6د. بوزيد نجاة/ف/2قديمد أدبي نق
 9ق/9د. شرفاوي/ ف/2د أدبي قديمنق

 10ق/10ف/ لزرق ن فقه اللغة/ا

11:30 

 

 

 

 

 

 

12:30 

 

 

 مسؤول الجذع المشترك                                              :مراجعة المواد األساسية (األربعاءتنبيه : )السبت ،االثنين ،
                                                                                                                           ثالثاء،الخميس: تقويم المواد االستكشافية/المنهجية/األفقية() األحد،ال         

 د. محمد عبد اللطيف  بن عمر                         

 

 
  

  المواد االستكشافية و المنهجية و األفقية رزنامة سير دروس المواد األساسية و تقويم 

 



ك           (الجذع المشتر ي                             2019/2020السنة الجامعية:                                                                                           )ميدان اللغة واألدب العرب 
 

 جذع مشترك (،األسبوع الثاني ىاألولرزنامة امتحانات السداسي الثاني )السنة 
 

 

 األيام

 التوقيت    

 األحد

 (2020أكتوبر25)

 االثنين

 (2020أكتوبر26)

 الثالثاء

 (2020أكتوبر27)

 األربعاء

 (2020أكتوبر28)

9:30 

 

       / 

 

 

10:30 

 

 النص األدبي القديم )نثر (

 1المدرج /3+2+1ف

 2/المدرج  5+4ف

 3المدرج /8+7+6ف

 09القاعة /9ف

 10القاعة /10ف

 

 علم النحو

 1المدرج /3+2+1ف

 2/المدرج  5+4ف

 3المدرج /8+7+6ف

 09القاعة /9ف

 10القاعة /10ف

 

 فقه اللغة 

 1المدرج /3+2+1ف

 2/المدرج  5+4ف

 3المدرج /8+7+6ف

 09القاعة /9ف

 10القاعة /10ف

 

 (2النقد األدبي القديم )

 1المدرج /3+2+1ف

 2/المدرج  5+4ف

 3المدرج /8+7+6ف

 09القاعة /9ف

 10القاعة /10ف

 

 شتركمسؤول الجذع الم

 د. محمد عبد اللطيف  بن عمر


	الجذع المشترك (ميدان اللغة والأدب العربي)          السنة الجامعية:2019/2020

