
قسـم اللغـة واألدب العربي                           جـامعـة المـديـة                                                 كليـة اآلداب و اللغـات                                      

 02السداسي                                                                          2023-2022: جــدول التـوقيـت للموسم الجامعي 

 .13:الفـوج03:المجموعة د. م.ل. 01:السنـة 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

  ا����

  

  

  

  

  

 نقد أدبي القديم 

  A: مدرج

  أوقاسي سعاد

 نقد أدبي القديم 

  B 10: ق

  فتاك حسين

 نص أدبي قديم 

  F: المدرج 

  واكد عبد القادر

  

 ا
	ـ�

 علم النحو

  F: المدرج 

  تريكي

 علم النحو

 B 17: ق

 تريكي مبارك

  

 تاريخ الحضارة االنسانية

 F: المدرج 

 بوشريط  وهيبة

    

�� ا��

  فقه اللغة

  F: المدرج 

  سالم صغير

 

  01إعالم آلي 

  06مخبر 

  بن عياد فريدة

  قديمنص أدبي 

  B07: ق

  واكد عبد القادر 

  

    ا��ـ���ء

  الكتابي نياتالتعبيرقت

 B13: ق

 بن علية عبد السالم

  فقه اللغة

 B 20: ق

  سالم صغير

 

  مصادر اللغة األدب والنقد

  F: المدرج 

  بن رمضان فيروز

 

 ا
ر��ـ�ء

  تقنيات البحث  

  B05 :ق

  بومدين علي

  

مصادر اللغة األدب 

  والنقد

 A09: ق

 رمضان فيروزبن 

  جنبيةاأللغةال

 Aالمدرج 

  عثمانين خالد

  

           ا����ـ�

 



قسـم اللغـة واألدب العربي                           جـامعـة المـديـة                                                 كليـة اآلداب و اللغـات                                      

 02السداسي                                                                          2023-2022: جــدول التـوقيـت للموسم الجامعي 

 .14:الفـوج03:المجموعة د. م.ل. 01:السنـة 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

  ا����
  

  

 نقد أدبي القديم 

  B 17: ق

  فتاك حسين

 نقد أدبي القديم 

  A: مدرج

  سعاد أوقاسي

  نص أدبي قديم

  B 22: ق

  واكد عبد القادر 

 نص أدبي قديم 

  F: المدرج 

  واكد عبد القادر 

  

 ا
	ـ�

 علم النحو

  F: المدرج 

  تريكي

   

 تاريخ الحضارة االنسانية

 F: المدرج 

 بوشريط  وهيبة

    

�� ا��

  فقه اللغة

 F: المدرج 

  سالم صغير

 نحوالعلم 

 B 19: ق

 تريكي مبارك

      

    ا��ـ���ء

  تقنيات البحث  

  B09:ق

 بومدين علي

  

  01إعالم آلي 

  06مخبر 

 بوشنافة سامية

  مصادر اللغة األدب والنقد

  F: المدرج 

  بن رمضان فيروز

 

 ا
ر��ـ�ء

  مصادر اللغة األدب والنقد

  B 11: ق

  بن رمضان فيروز

  فقه اللغة

 A05: ق

  سالم صغير

  الكتابي نياتالتعبيرقت

  B19: ق

 رفيقة سياحوي

  جنبيةاأللغةال

 Aالمدرج 

  عثمانين خالد

  

           ا����ـ�

  

  



قسـم اللغـة واألدب العربي                           جـامعـة المـديـة                                                 كليـة اآلداب و اللغـات                                      

 02السداسي                                                                          2023-2022: جــدول التـوقيـت للموسم الجامعي 

 .15:الفـوج03:المجموعة د. م.ل. 01:السنـة 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

      ا����

 نقد أدبي القديم 

  A: مدرج

  أوقاسي سعاد

 نقد أدبي القديم 

  B 09: ق

  نوال جوابلية

 نص أدبي قديم 

  F: المدرج 

  واكد عبد القادر 

  

 ا
	ـ�

 علم النحو

  F: المدرج 

  تريكي مبارك

   

 تاريخ الحضارة االنسانية

 F: المدرج 

 بوشريط  وهيبة

  تقنيات البحث  

 B12:ق

  مروان مصطفى

  

�� ا��

  فقه اللغة

 F: المدرج 

  سالم صغير

  نص أدبي قديم

  A07: ق

 واكد عبد القادر 

 نحوال علم 

 B 12: ق

  تريكي مبارك

    

  ا��ـ���ء

  فقه اللغة

 B 11: ق

  سالم صغير

  01إعالم آلي 

  06بر مخ

 بوشنافة فايزة

 مصادر اللغة األدب والنقد

  15ف  1س

  A01ق 

  بن رمضان فيروز

 

  مصادر اللغة األدب والنقد

  F: المدرج 

  بن رمضان فيروز

 

   ا
ر��ـ�ء

  الكتابي نياتالتعبيرقت

  B 01: ق

  رغميت محمد

 

  جنبيةاأللغةال

 Aالمدرج 

  عثمانين خالد

  

           ا����ـ�

  

 .16:الفـوج03:المجموعة     د. م.ل. 01:السنـة 



قسـم اللغـة واألدب العربي                           جـامعـة المـديـة                                                 كليـة اآلداب و اللغـات                                      

 02السداسي                                                                          2023-2022: جــدول التـوقيـت للموسم الجامعي 

 

08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

      ا����

 نقد أدبي القديم 

  A: مدرج

  أوقاسي سعاد

 نقد أدبي القديم 

  B16: ق

  اشراق مسلم

 نص أدبي قديم 

  F: المدرج 

  واكد عبد القادر 

  

 ا
	ـ�

 علم النحو

  F: المدرج 

  مبارك تريكي

   

 تاريخ الحضارة االنسانية

 F: المدرج 

 بوشريط  وهيبة

    

�� ا��

  فقه اللغة

 F: المدرج 

 سالم صغير

  

  تقنيات البحث  

 A04:ق
������!وان   

  نص أدبي قديم

 A02: ق

  القادرواكد عبد 

    

  ا��ـ���ء

  01إعالم آلي 

  06مخبر

  مختيش فتحي

  فقه اللغة

 B 12: ق

 سالم صغير

  الكتابي نياتالتعبيرقت

  B 19: ق

  هيصاك المختار

  

  مصادر اللغة األدب والنقد

  F: المدرج 

  بن رمضان فيروز

 

 ا
ر��ـ�ء

 نحوعلم ال

 B 24: ق

  بن حجر محمد

  مصادر اللغة األدب والنقد

  B11: ق

  رمضان فيروزبن 

 

  جنبيةاأللغةال

 Aالمدرج 

  عثمانين خالد

   

           ا����ـ�

  

 .17:الفـوج03:المجموعة     د. م.ل. 01:السنـة 



قسـم اللغـة واألدب العربي                           جـامعـة المـديـة                                                 كليـة اآلداب و اللغـات                                      

 02السداسي                                                                          2023-2022: جــدول التـوقيـت للموسم الجامعي 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

  ا����
  

  

 نقد أدبي القديم 

  B 14: ق

  جوابلية نوال

 نقد أدبي القديم 

  A: مدرج

  أوقاسي سعاد

  مصادر اللغة األدب والنقد

 B14: ق

  بن عطاء اهللا سعيدة

 نص أدبي قديم 

  F: المدرج 

  واكد عبد القادر 

  

 ا
	ـ�

 علم النحو

  F: المدرج 

  تريكي مبارك

   

 تاريخ الحضارة االنسانية

 F: المدرج 

 بوشريط  وهيبة

    

�� ا��

  فقه اللغة

 F: المدرج 

  سالم صغير

   

  01إعالم آلي 

  06مخبر

  مختيش فتحي

  

    ا��ـ���ء

  نص أدبي قديم

  B23:ق

 واكد عبد القادر 

  الكتابي نياتالتعبيرقت

  B07: ق

  بن عليةعبد السالم

  تقنيات البحث 

 B05 :ق

 نورين بن أحمد فؤاد

  مصادر اللغة األدب والنقد

  F: المدرج 

  بن رمضان فيروز

 

 ا
ر��ـ�ء

  فقه اللغة

 B07: ق

  سالم صغير

 نحوعلم ال

 B 07: ق

  محمد بن حجر

 

  جنبيةاأللغةال

 Aالمدرج 

  عثمانين خالد

  

           ا����ـ�

  

 .18:الفـوج03:دمج. م.ل. 01:السنـة 



قسـم اللغـة واألدب العربي                           جـامعـة المـديـة                                                 كليـة اآلداب و اللغـات                                      

 02السداسي                                                                          2023-2022: جــدول التـوقيـت للموسم الجامعي 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

 نقد أدبي القديم    ا����

  B 15: ق

 فجر احمد  

  

 نقد أدبي القديم 

  A: مدرج

  أوقاسي سعاد

  

 (نص أدبي قديم  

  F: المدرج 

  واكد عبد القادر 

  

 علم النحو ا
	ـ�

  F: المدرج 

  تريكي مبارك

 نحوعلم ال 

 B01:ق

  تريكي مبارك

 تاريخ الحضارة االنسانية

 F: المدرج 

 بوشريط  وهيبة

    

��  فقه اللغة ا��

 F: المدرج 

  سالم صغير

  فقه اللغة

 A02: ق

 سالم صغير

  01آلي  إعالم    

  06مخبر 

 مختيش فتحي

  

  نص أدبي قديم  ا��ـ���ء

  B13: ق

  واكد عبد القادر

  تقنيات البحث

  B 11:ق

  نورين بن أحمد فؤاد

 

  مصادر اللغة األدب والنقد  

  B07:ق

 بن رمضان فيروز

  مصادر اللغة األدب والنقد

  F: المدرج 

  بن رمضان فيروزر  

 

  الكتابي نياتالتعبيرقت ا
ر��ـ�ء

  A05: ق

  رغميت محمد

  جنبيةاأللغةال   

 Aالمدرج 

  عثمانين خالد

  

           ا����ـ�

 


