
 عياض جامعة القاضي

 أسفي –الكلية متعددة التخصصات 
 

 0200 - 0202السنة الجامعية: 

  

 المسلك: الدراسات العربية

 الفصل األول
17H 55 _ 16H 17H 55 _ 14H  

 

11H 55 _ 10H 9H 55_08H   

 Gr : 2انجليزية   

 عروض E4ذ. مخاض  قاعة 

 (D5)قاعة   ذ. نادن
 االثنين

 
 Gr : 1فرنسية  

 E5 دة. نبيه   قاعة 

 
 Gr : 1 انجليزية 

 E4ذ. مخاض  قاعة 
 الثالثاء

 مدخل إلى اللسانيات

 (D11)قاعة   ذ. المالخ /ذ. الرامي 

 بالغة

 (D5)قاعة  ذ. أهرو
 األربعاء

 1نحو 

 (P4)قاعة  ذ. لفقيهي

 مدخل إلى األدب

 (D5)قاعة  ذ. أهرو
 الخميس

 Gr : 2   فرنسية

 E9قاعة    د. سادو
 

 إسالمية حضارة

 (D25)قاعة  كعب. ذ
 الجمعة

 السبت  



 عياض جامعة القاضي

 أسفي –الكلية متعددة التخصصات 
 

 0200 - 0202السنة الجامعية: 

 

 المسلك: الدراسات العربية
  الفصل الثالث

17H 55 _ 16H 17H 55 _ 14H 

 

11H 55 _ 10H 9H 55_08H  

 سرد قديم

 (D8)القاعة:  ذ. ميناوي
 االثنين  

 حديث سرد

 (D11)القاعة:  ميناوي. ذ
 الثالثاء  

 3نحو 

 (D8)القاعة:  ذ. لفقيهي

 صواتة

 (E12)القاعة:  ذ. الرامي /لمالخ اذ. 
 األربعاء

 نقد قديم

 (D8)القاعة:  ذ. أهرو
 الخميس  

 الجمعة    

  
 معجم

  (D8)القاعة:   ذ. نادن
 السبت

        

 

 



 عياض جامعة القاضي

 أسفي –الكلية متعددة التخصصات 
 

 0200 - 0202السنة الجامعية: 

  

 المسلك: الدراسات العربية
 ( E5 )القاعة:  أدب مسار الفصل الخامس _

17H 55 _ 16H 17H 55 _ 14H 

 

11H 55 _ 10H 9H 55_08H  

  
 وإشكاالت قضايا: األدب تاريخ

 البوروطي. ذ
 االثنين

  
 رواية

 ذ. ميناوي
 الثالثاء

  
 قديم عربي أدب

 الرضواني. ذ
 األربعاء

 إبستيمولوجيا

 أوبلوهو. ذ

 قديم عربي أدب

 الرضواني. ذ
 الخميس

 حديث مغربي أدب

 نادن. ذ

 قضايا بالغية

 ذ. نادن
 الجمعة

 السبت    

 

 



 عياض جامعة القاضي

 أسفي –الكلية متعددة التخصصات 
 

 0200 – 0202 السنة الجامعية:

 

 المسلك: الدراسات العربية

 (3D1)القاعة:  لغةمسار الفصل الخامس _ 

17H 55 _ 16H 17H 55 _ 14H   11H 55 _ 10H 9H 55_08H  

 
 سوسيو لسانيات

 ذ. نصير
 االثنين

 لسانيات مقارنة

 ذ. الرامي / ذ. المالخ

 تركيب 

 ذ. المالخ / ذ. الرامي
 الثالثاء

 األربعاء  

 
 نحو

 ذ. لفقيهي
 الخميس

 مدارس لسانية

 ذ. البوروطي

 قضايا بالغية

 ذ. نادن
 الجمعة

 السبت  

 


