
2023 / 2022: السنة الجامعية

اللغة العربية و اآلداب والفنون:  الشعبة

الدراسات العربية: المسلك

ي:الفصل
 
الثان

2نحووحدة2نحووحدةشعرحديثوحدةشعرحديثوحدة

ي األستاذ
ياألستاذالحسن 

ياألستاذالحسن 
ياألستاذالعون 

العون 

B1القاعةB1القاعةC2القاعةC2القاعة

الفلسفةوحدةالفلسفةوحدة

ابن الشيخاألستاذابن الشيخاألستاذ

C7القاعةC7القاعة

فقه اللغةفقه اللغةوحدة

وزين جمالوزين جمالاألستاذ

B5B5القاعة

صوتياتوحدةصوتياتوحدة

وزين جمالاألستاذوزين جمالاألستاذ

B6 القاعةB6القاعة

اللغاتوحدةاللغاتوحدة

ياألستاذ ياألستاذالراج  الراج 

B1القاعةB1القاعة

شعر قديموحدةشعر قديموحدة

الصوطياألستاذالصوطياألستاذ

B2القاعةB2القاعة

األربعاء

11H00-09H35  18H35-17H10 

الثالثاء

 09H25-08H00 

االثني  

17H00-15H35 12H35-11H10

جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

استعمال الزمن للدورة الربيعية

السبت

الجمعة

الخميس

15H25-14H00 



2023 / 2022: السنة الجامعية

اللغة العربية و اآلداب والفنون:  الشعبة

ي الحديثوحدة ي الحديثوحدةمناهج النقد األدن  مناهج النقد األدن 

مساعدياألستاذمساعدياألستاذ

C12القاعةC12القاعة

كيبوحدةالرصفوحدةالرصفوحدة كيبوحدةالتر التر

ياألستاذ
ياألستاذالعون 

بوكيلياألستاذبوكيلياألستاذالعون 

C8القاعةC8القاعةC8القاعةC8القاعة

ي أندلسيوحدة ي أندلسيوحدةأدب مغرن  فن اإلشهار وبالغة الصورةوحدةفن اإلشهار وبالغة الصورةوحدةأدب مغرن 

عمرياألستاذعمرياألستاذبويوزاناألستاذبويوزاناألستاذ

B6القاعةB6القاعةA3القاعةA3القاعة

الداللةوحدةالداللةوحدة

الهاللياألستاذالهاللياألستاذ

C8القاعةC8القاعة

جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

 09H25-08H00 

الدراسات العربية: المسلك

السبت

11H00-09H35  

االثني  

استعمال الزمن للدورة الربيعية
17H00-15H35

الثالثاء

الرابع: الفصل

الجمعة

15H25-14H00 

الخميس

12H35-11H10

األربعاء

18H35-17H10 



2023 / 2022: السنة الجامعية

اللغة العربية و اآلداب والفنون:  الشعبة

الدراسات العربية: المسلك

السادس:الفصل

أدب وفنون: مسار

جمة األدبيةوحدةالسيميائياتوحدةالسيميائياتوحدة جمة األدبيةوحدةالتر التر

األستافكرياألستاذاإلدريسياألستاذاإلدريسياألستاذ

ذ
فكري

C8القاعةC8القاعةC7القاعةC7القاعة

وحدة
األدب والوسائط 

ي
الجماهرية والنقد الفن 

وحدة
األدب والوسائط 

ي
الجماهرية والنقد الفن 

لغة ومصطلحاتوحدةلغة ومصطلحاتوحدة

األستا

ذ
األستاأجبوراألستاذعمرياألستاذعمري

ذ
أجبور

C1القاعةC1القاعةC7القاعةC7القاعة

األربعاء

السبت

17H00-15H35 11H00-09H35  18H35-17H10 

الجمعة

الخميس

12H35-11H10

االثني  

جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

15H25-14H00 

استعمال الزمن للدورة الربيعية
 09H25-08H00 

الكلية متعددة التخصصات بتازة

الثالثاء



2023 / 2022: السنة الجامعية

اللغة العربية و اآلداب والفنون:  الشعبة

الدراسات العربية: المسلك

السادس: الفصل

لسانيات: مسار

اللسانيات اإلحيائيةوحدةاللسانيات اإلحيائيةوحدة

األستا

ذ
األستاعادل الساحلي

ذ
عادل الساحلي

C3القاعةC3القاعة

رصافةوحدةرصافةوحدة

األستا

ذ
ي
األستاالبوحسين 

ذ
ي
البوحسين 

C8القاعةC8القاعة

التداوليةوحدةالتداوليةوحدة

األستا

ذ
األستاالهاللي

ذ
الهاللي

C7القاعةC7القاعة

لغة ومصطلحاتوحدةلغة ومصطلحاتوحدة

األستا

ذ
األستاأجبور

ذ
أجبور

C1القاعةC1القاعة

السبت

18H35-17H10 11H00-09H35  

الخميس

استعمال الزمن للدورة الربيعية

األربعاء

 09H25-08H00 

االثني  

الثالثاء

جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

الجمعة

15H25-14H00 17H00-15H35 12H35-11H10


