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الخـميس الرأبعـاء الثلثاــاء الثانيـن الحأــد اليأـام

التوقيت

2/مد1 /مج:أ مختاري أ عروض وموسيقى الشعر/ 2/ مد1/مج:أ  العربيعلوم القرآن/ 3 مد/2/مج:علم الصرف أ طواولة ع 
9/ق: 5علم الصرف/د. بن مصطفى/ ف:

3/ ق:4/ تط +ام /ف:أ غربيإعلم آلي/ 

3/ مد:2/ مج: أ  فريمهديعروض وموسيقى الشعر/

 3ق:3/تط +ام /ف:هارونإعلم آلي/
/ تط +ام  /ف:د شويتيلغةأجنبية ( تعبير شفهي) /

2ق4

3/ مد1 / مج:حطابنقد أدبي قديم/ 
14/ق:/ 7/ ف: أ نياطي علم الصرف/

12ق1 / ف: د بن مصطفىعلم الصرف/ 

08:00/0
9:30

2 /مد:1 /مج: / د بوغازي بلغة عربية
12  ق/6/ فأعسوسنص أدبي قديم(شعر)/ 
11ق7: تط +ام /ف // د سلستقنيات التعبير الشفوي

2مد2/مجد بوزيد  /  نقد أدبي قديم
1/ ق3ف / أ بن تني // تط/ أمتقنيات التعبير الشفوي

 ق/2  تط +ام /ف:أ بوزيد /تقنيات التعبير الشفوي/
15

3/مد2   /مج:أ منتصر/ بلغة عربية
9/ق:4علم الصرف/د.بن مصطفى/ف:

3/ ق:1/ / تط +ام /ف: أ غربيإعلم آلي/ 

1ق /2/ تط +ام :ف:أ غريبتقنيات البحث/ 

12ق4/ ف:أ فريمهديعروض وموسيقى الشعر/
6/ق:3شيخ/ تط +ام ف:اللغةأجنبية ( تعبير شفهي)/أ.

3/ ق:5 / تط +ام /ف:هارونإعلم آلي/  
2 ق/6لغةأجنبية ( تعبير شفهي)/ تط +ام /ف:  

8/  ق7ف/أ بن زورةبلغة عربية/
16/ ق 9/ ف:أ زيارعلم الصرف /

5/ق2ف: /  أ بن دريسعروض وموسيقى الشعر/

3/مد:1علم الصرف/د.بن مصطفى/مج
14 ق10  /ف:تط +ام/ أخضار تقنيات البحث / 

ق7//ف:تط +ام  / الشيخلغةأجنبية ( تعبير شفهي)/أ
13

16/ق 5/ف  نقد أدبي قديم/
 ق/9/ف تط +ام / أ بن بشيرلغةأجنبية ( تعبير شفهي)/

6<<
12  ق8/ ف:أ نياطي علم الصرف/

09:30/1
1:00

 2/مد2محا /مجد بن ناصر /نص أدبي قديم(شعر)/ 
12ق// 4 /ف:/ أ عسوسنص أدبي قديم(شعر)

2/ ق3 /ف: نص أدبي قديم(شعر)/
14/ ق7 /ف   : نص أدبي قديم(شعر)/

3/مد:مد2/ مج:أ بوطيبة علوم القرآن/ 
20ق5 / تط +ام /ف: أ بن تنيتقنيات التعبير الشفوي/

17ق2ف  / د بوزيدنقد أدبي قديم/
11ق/4/ف:/تط +ام  // أ بوزيدتقنيات التعبير الشفوي

12/ق3نقد أدبي قديم/ /ف:

2مد:1//مج: نص أدبي قديم(شعر)
3 ق:9/ / تط +ام /ف: أ غربيإعلم آلي/

5/: ق/ 8/ ف: أ منتصربلغة عربية/
1/ مد6 /ف:أ تكوكعلم الصرف/ 

شيخ /تط +ام /ف:اللغةأجنبية ( تعبير شفهي) /أ.
19/ق:1

3 ق:10 / تط +ام / فأهارونإعلم آلي/ 
6/ ق:4/ تط +ام ف د يطوتقنيات البحث /

5ق7ف:أفريمهدي / عروض وموسيقى الشعر/ 

/2/ف:  تط +ام  /الشيخلغةأجنبية ( تعبير شفهي) /أ :
18ق

8  ق3/ تط +ام ف: د يطوتقنيات البحث /
11ق/9بلغة عربية /  /ف

21/ ق:7 / تط +ام / ف:أخضارتقنيات البحث/
21ق / 5/ف: أ أنساعد/نص أدبي قديم(شعر)

1/ق1/ف /أ بن قناببلغة عربية

11:00/1
2:30

5ق/ 9نص أدبي قديم(شعر)/ /ف:
12/ ق6ف/ عروض وموسيقى الشعر/

14ق/1عروض وموسيقى الشعر/ / ف:
18ق5عروض وموسيقى الشعر/ / ف:

14 /ق:9/ تط +ام /فأ مخاطرية  تقنيات البحث /
7/ ق/1/ تط +ام /ف:أ بوزيدتقنيات التعبير الشفوي/
/ق6  تط +ام /ف: أ بن تني / تقنيات التعبير الشفوي/

8
17/ق10لغةأجنبية ( تعبير شفهي) / / تط +ام / ف:

3/ ق:7/ / تط +ام /ف:أ غربيإعلم آلي/ 
6/ق/ 2 /ف: أ منتصربلغة عربية/

16ق:8  /ف:تط +ام لغةأجنبية ( تعبير شفهي)/  / /
12/ ق9/ف: نقد أدبي قديم / 

5/ ق// 10/ تط +ام /ف:/أ بوعزيز قنيات التعبير الشفويت

16 ق/ق:4بلغة عربية/د بن زورة/ ف:
3/ ق:6 / تط +ام /ف: هارونإعلم آلي/أ

5ق/ 5/ تط +ام / ف:د يطوتقنيات البحث /
20ق 10ف:/أ بن دريس/ عروض وموسيقى الشعر

15ق/ / 3  ف:أ خروبي// علم الصرف

14ق/ :5/ف:تط +ام لغةأجنبية ( تعبير شفهي) // 
12/ق1/ ف:تط +ام /   د يطوتقنيات البحث  /
8ق/7 /ف:أ بن قادةنقد أدبي قديم/ 

20/ق/8/فتط +ام  / أ أنساعد تقنيات البحث / 
1/ ق3 / ف:أ بن قناببلغة عربية/

12:30/1
4:00

8/ ق3/ف:  عروض وموسيقى الشعر/  
6/ف:أنقد أدبي قديم/

8 ق 8/ تط +ام /فأ بوزيدتقنيات التعبير الشفوي/ 
7// ق6:فأ مخاطرية/ محا= تط/تقنيات البحث /
15ق/1/فأ بن تني/ نقد أدبي قديم 

3/ ق:2/ / ف: أ غربيإعلم آلي/
18ق/  9 / تط +ام /ف: أ بوعويزتقنيات التعبير الشفوي /

11ق: 10 /ف:ف     نص أدبي قديم(شعر)/
5// ق2/ف: نص أدبي قديم(شعر)/

3/ق:8 / تط +ام /ف:هارون/ أ      إعلم آلي
20/ق:10/ف: د بن زورةبلغة عربية/

15ق/ 4 /فأد أدبي قديم/نق
11 ق/9/ ف:أ بن دريسعروض وموسيقى الشعر/ 

12// ق:2/ ف: د بن مصطفىعلم الصرف/
13/ ق10/ف/ عروض وموسيقى الشعر/

7/ق6 / ف:  بلغة عربية /
9ق  /8 /ف: أ بن قادة نقد أدبي قديم/

20ق/1/فأ أنساعد ص أدبي قديم(شعر)/ن
1/مد5ف/ أ بن قناب بلغة عربية/

14:00/1
5:30

9/ق10/ف  / / أ بوعزيز   نقد أدبي قديم 12 ق:10علم الصرف/ د.بن مصطفى / ف:
10/ ق8 ف: / أ بن قادة  نص أدبي قديم(شعر)/

15:30/1
7:00

ززمـنا زسدّاسي الوأل(ستعمـال ال زسنة الوألــى)ال  / ال
جذع مشترك لغة  وأأدب عربي


