
 ھابیة وآدابعرلة اغة اللعبش
 

 
 2023-2022خریفیةالالدورة استعمال الزمن 

 2 ـ 1                   الفوجاألول الفصل
 

الساعة  
األيام  

 18ـ ـ 16 16 ـ ـ14 12ـ ـ 10 10 ـ ـ8

 عروض ن  ياإلثن
 ذ: دمحم قاسمي

 22ق. 

  

 مدخل إلى األدب العربيالثالثاء  
 ذ: یحیى عمارة

 22ق 

 حضارة 
 ذ: دمحم بنیعیش

 30ق 

  

 مدخل إلى اللسانیات األربعاء  
 ذ: عبد النبي اعزیزي

 22ق 

  

 فرنسیةالخميس  
 ذة: عزیزة بوعزة

 20ق 

 بالغة
 ذ: عبد الحمید أسقال

 22ق 

  

 نحو الجمعة  
 ذ: جمال حدادي

 21ق

   

    السبت  



 ھابیة وآدابعرلة اغة اللعبش
 

 
 2023-2022خریفیةالالدورة استعمال الزمن 

 4 ـ 3                   الفوجاألول الفصل
 

الساعة  
األيام  

 18ـ ـ 16 16 ـ ـ14 12ـ ـ 10 10 ـ ـ8

 مدخل إلى األدب العربين  ياإلثن
 ذ: یحیى عمارة

 23ق .

   

 حضارة  الثالثاء  
 ذ: دمحم بنیعیش

 30ق 

  

 مدخل إلى اللسانیاتاألربعاء  
 ذ: عبد النبي اعزیزي

 24ق 

 فرنسیة
 ذة: عزیزة بوعزة

 18ق 

  

 بالغة الخميس  
 ذ: عبد الحمید أسقال

 22ق.

  

 نحو الجمعة  
 ذ: جمال حدادي

 21ق 

 عروض
 عبد هللا أحاديذ. 

 22ق. 

  

    السبت  



 ھابیة وآدابعرلة اغة اللعبش
 

 
 2023-2022خریفیةالالدورة استعمال الزمن 
 6 ـ 5                   الفوجألولالفصال

 

الساعة  
األيام  

 18ـ ـ 16 16 ـ ـ14 12ـ ـ 10 10 ـ ـ8

 مدخل إلى األدب العربين  ياإلثن
 ذ: عبد هللا احادي

 11ق 

   

 حضارة الثالثاء  
 ذ: دمحم بنیعیش

 24ق 

   

 مدخل إلى اللسانیاتاألربعاء  
 ذ: یحیى ھوار

 29ق 

 فرنسیة
 ذة: منال نور

 23ق.

  

 بالغةالخميس  
 ذ: عبد الحمید أسقال

 29ق.

   

 نحو الجمعة  
 ذ: العربي بوعتروس

 29ق 

 عروض
 عبد هللا أحاديذ. 

 22ق. 

  

    السبت  



 ھابیة وآدابعرلة اغة اللعبش
 

 
 2023-2022خریفیةالالدورة استعمال الزمن 
 8 ـ 7                   الفوجألولالفصال

 

الساعة  
األيام  

 18ـ ـ 16 16 ـ ـ14 12ـ ـ 10 10 ـ ـ8

 عروض ن  ياإلثن
 ذ: دمحم قاسمي

 22ق 

  

 حضارة الثالثاء  
 ذ: دمحم بنیعیش

 24ق 

   

 مدخل إلى األدب العربياألربعاء  
 ذ: عبد هللا احادي

 23ق 

 مدخل إلى اللسانیات
 ذ: یحیى ھوار

 29ق 

  
 

 بالغةالخميس  
 ذ: عبد الحمید أسقال

 29ق .

 فرنسیة
 ذة: منال نور

 15ق 

  

 نحو  الجمعة  
 ذة: سمیرة حیدا

 23ق 

  

    السبت  



 ھابیة وآدابعرلة اغة اللعبش
 

 
 2023-2022خریفیةالالدورة استعمال الزمن 

 2 ـ 1                   الفوجلثالثالفصال
 

ة  ــــــاعــــســـــال
ام  ـــــــــاألي

 18 ـ ـ16 16ـ ـ 14 12 ـ ـ10 10 ـ ـ8

 معجم   ن  ياإلثن
 ذ: عبد اإللھ الرابون

 21ق 
 صواتة  الثالثاء  

 ذة: نجاة بطل
 21ق 

 نقد قدیم
  ذ: دمحم عبداالوي 

 29ق 

 سرد قدیم  األربعاء  
  ذ: بدر مقري

 21ق 

 سرد حدیث
 مصطفى سالويذ: 

 21ق 
 نحو   الخميس  

 ذ:عبد القادر لقاح
 22ق 

    الجمعة  

    السبت  

 



 ھابیة وآدابعرلة اغة اللعبش
 

 
 2023-2022خریفیةالالدورة استعمال الزمن 

 4 ـ 3                   الفوجلثالثالفصال
 

الساعة  
األيام  

 18 ـ ـ16 16 ـ ـ14 12 ـ ـ10 10ـ ـ 8

 معجم  ن  ياإلثن
 ذ: عبد اإللھ الرابون

 22ق 

 

 نقد قدیم  الثالثاء  
  ذ: دمحم عبداالوي 

 22ق 

 صواتة
 ذة: نجاة بطل

 22ق 

 سرد حدیث  األربعاء  
 ذ:مصطفى سالوي

 22ق 

 سرد قدیم
  ذ: بدر مقري

 22ق 
 نحو  الخميس  

 ذ:عبد القادر لقاح
 22ق 

 

    الجمعة  

    السبت  



 ھابیة وآدابعرلة اغة اللعبش
 

 
 2023-2022خریفیةالالدورة استعمال الزمن 

 6 ـ 5                   الفوجلثالثالفصال
 

الساعة  
األيام  

 18 ـ ـ16 16 ـ ـ14 12ـ ـ 10 10ـ ـ 8

 صواتة  ن  ياإلثن
 ذ: أحمد أبركان

 28ق

 سرد قدیم
 ذ: مصطفي سلوي

 32ق 

 سرد حدیث  الثالثاء  
 ذ: أحمد جوھري

 32ق 

 نقد قدیم
 ذ: بلقاسم بنجعوط

 24ق 

 معجم   األربعاء  
  ذ: خالید حسني

 32ق 
    الخميس  

 نحو   الجمعة  
 ذ:دمحم خمسي

 مدرج قاضي عیاض
    السبت  

 



 ھابیة وآدابعرلة اغة اللعبش
 

 
 2023-2022خریفیةالالدورة استعمال الزمن 

 8 ـ 7                   الفوجلثالثالفصال
 

الساعة  
األيام  

 18ـ ـ 16 16 ـ ـ14 12ـ ـ 10 10 ـ ـ8

 سرد قدیم  ن  ياإلثن
 ذ: مصطفى سلوي

 30ق

 صواتة
 ذ: أحمد أبركان

 29ق

   الثالثاء  
 

 

 سرد حدیث
 ذ: أحمد جوھري

 30ق

 معجم  األربعاء  
  ذ: خالید حسني

 30ق 

 نقد قدیم
 ذ: بلقاسم بنجعوط

 30ق 
    الخميس  

 نحو   الجمعة  
 ذ:دمحم خمسي

 مدرج قاضي عیاض
    السبت  

 



 ھابیة وآدابعرلة اغة اللعبش
 

 
 2023-2022خریفیةالالدورة استعمال الزمن 

 2ـ 1                 الفوجخامس/أدبوفنونالفصل ال
 

الساعة  
األيام  

 18 ـ ـ16 16ـ ـ 14 12ـ ـ 10 10 ـ ـ8

 أدب مغربي حدیثن  ياإلثن
 ذ: دمحم قاسمي

 20ق

 قضایا بالغیة
 ذ: مصطفى الیعقوبي

 20ق

  

 تحلیل الخطاب الثالثاء  
 ذ: دمحم نوالي

 20ق 

 األدب المقارن
 ذ. بنقدور بن یونس

 20ق 

  

 عبریة األربعاء  
 ذ: عبد الكریم بوفرة

 20ق

  

 اتجاھات ما بعد النقد البنیوي  الخميس  
 ذة: جمیلة حیدة 

 20ق 

  

    الجمعة  

    السبت  

 



 ھابیة وآدابعرلة اغة اللعبش
 

 
 2023-2022خریفیةالالدورة استعمال الزمن 

 4ـ 3                 الفوجخامس/أدبوفنونالفصل ال
 

الساعة  
األيام  

 18ـ ـ 16 16ـ ـ 14 12ـ ـ 10 10 ـ ـ8

 قضایا بالغیةن  ياإلثن
 ذ: مصطفى الیعقوبي

 19ق

 أدب مغربي حدیث
 ذ: یحیى عمارة

 19ق 

  

 األدب المقارنالثالثاء  
 ذ: بنقدور بن یونس

 19ق 

 تحلیل الخطاب 
 ذ:دمحم نوالي

 19ق 

  

 عبریةاألربعاء  
 ذ: عبد الكریم بوفرة

 19ق

 اتجاھات ما بعد النقد البنیوي 
 ذة: جمیلة حیدة 

 19ق 

  

 الخميس  
 
 

   

    الجمعة  

    السبت  

 



 ھابیة وآدابعرلة اغة اللعبش
 

 
 2023-2022خریفیةالالدورة استعمال الزمن 

 1                   الفوجخامس/لسانياتالفصل ال
 

الساعة  
األيام  

 18 ـ ـ16 16 ـ ـ14 12ـ ـ 10 10ـ ـ 8

 نماذج تركیبیةن  ياإلثن
  بن یونسذ: بنقدور
 6ق

   

 عبریة الثالثاء  
 ذ: عبد الكریم بوفرة

 6ق 

  

 علم اللغة االجتماعياألربعاء  
 ذ: حسن احساین

 6ق

 علم الداللة
 ذة: ستھ إلھام

 6ق

  

 صواتةالخميس  
 ذ: شوقي مقري

 6ق

 قضایا نحویة
 ذ: عبد الرحیم بودالل

 6ق

  

    الجمعة  

    السبت  

 



 ھابیة وآدابعرلة اغة اللعبش
 

 
 2023-2022خریفیةالالدورة استعمال الزمن 

 2                   الفوجخامس/لسانياتالفصل ال
 

الساعة  
األيام  

 18 ـ ـ16 16 ـ ـ14 12 ـ ـ10 10 ـ ـ8

 نماذج تركیبیة ن  ياإلثن
 ذ: بنقدور بن یونس

 18ق 

  

 عبریة الثالثاء  
 ذ: عبد الكریم بوفرة

 6ق 

  

 علم الداللةاألربعاء  
 ذة:ستھ إلھام

 4ق

 علم اللغة االجتماعي
 ذ: حسن احساین

 12ق

  

 قضایا نحویةالخميس  
 ذ: عبد الرحیم بودالل

 19ق 

 صواتة
 ذ: شوقي مقري

 19ق 

  

    الجمعة  

    السبت  

 


