
 

 

   

 المملكة المغربية  
 جامعة عبد المالك السعدي   

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية        
 تطوان  

 
 ة مسلك الدراسات العربي 

 2023-2022    الخريفيةالدورة 

 ) 1الفوج  )     األولالفصل 

    

16-18 14-16 12-14  

  
 بالغة وعروض 

 عبد الرحيم العلمي . د 
 9ق. 

 
 اللسانيات مدخل إلى 

 عبد الكريم المرابط الطرماش. د 
 م. كنون 

 
 اإلثنين 

 

 
 الفرنسية 

 ذ.جمال الدين العمارتي 
 م.كنون 

 

 مدخل إلى األدب العربي

 د.ة جميلة رزقي

 م.كنون 
 

  
 الثالثاء  

 
 

 
 حضارة إسالمية 

 احمد موسى  د.
 م.كنون 

 
 العروض 

 د.عبد النور الحضري  
 م.كنون 

 
 النحو 

 الريسوني دة.أسماء 
 م.كنون 

 

 
 األربعاء 

 



 

 

 

 المملكة المغربية  
 جامعة عبد المالك السعدي   

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية       
   تطوان 

                                                                                     
 مسلك الدراسات العربية 

 2023-2022    الخريفيةالدورة 

 ) 2الفوج  )    األولالفصل 

 

16-18  14-16  12-14   

 
 

 
 مدخل إلى اللسانيات 

 د.عبد الكريم الطرماش 
 م.داود 

 

 النحو 
 الريسوني دة.أسماء 

 م.داود 

 
 اإلثنين 

 

 
 مدخل إلى األدب العربي

 د.ة جميلة رزقي

 م.داود 

 
 الفرنسية 

 ذ.جمال الدين العمارتي 

 8ق. 

 
 

 
 الثالثاء  

 
 

 
 بالغة وعروض 

 عبد الرحيم العلمي . د 
 م.داود 

 

 حضارة إسالمية 
 جعفر ابن الحاج السلميد. 

 م.داود 

 
 العروض 

 د.عبد النور الحضري  
 م.داود 

 
 األربعاء 

 

 



 

 

 

 المملكة المغربية  
 جامعة عبد المالك السعدي   

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية        
 تطوان 

 
 مسلك الدراسات العربية 

 2023-2022  الخريفيةالدورة 

 )  1الفوج  )  الثالث الفصل 

 

12-14 10-12 8-10  

 نقد قديم  
 د.عبد الفضيل ادراوي 

 م.القاضي عياض 

 سرد حديث 
 د.عبد اللطيف الوراري 

 م.القاضي عياض 

 
 اإلثنين 

 

 صوتيات وصواتة  
 د.هشام بحيري 

 م.القاضي عياض 

 المعجم 
 هشام بحيري د.

 م.القاضي عياض 

 
 الثالثاء  

 
 

 النحو  
 د.عدنان أجانة 

 م.القاضي عياض 

 سرد قديم 
 د.محمد اإلدريسي 
 م. القاضي عياض 

 
 األربعاء 

 



 

 

 

 المملكة المغربية  
 جامعة عبد المالك السعدي   

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية        
                                                                                     تطوان 

 
 مسلك الدراسات العربية 

 2023-2022  الخريفيةالدورة 

 (  2الفوج  )   الثالث الفصل 

 

12-14 10-12 8-10  

 حديث سرد 
 د.عبد اللطيف الوراري 

 3ق. 

 المعجم 
 هشام بحيري د.

 م. ابن الخطيب 

 صوتيات وصواتة 
 د.هشام بحيري 

 م. ابن الخطيب 

 
 اإلثنين 

 

 سرد قديم   
 د.محمد اإلدريسي 

 2ق

 
 الثالثاء  

 
 

 نقد قديم  
 د.عبد الفضيل ادراوي 

 م. ابن الخطيب 

 النحو 
 د.عدنان أجانة 

 م. ابن الخطيب 

 
 األربعاء 

 



 

 

  

 المملكة المغربية 
 جامعة عبد المالك السعدي   

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية        
                                                                                     تطوان 

 مسلك الدراسات العربية 
 2023-2022  الخريفيةالدورة 

   الخامس مسار أدب وفنون الفصل 

 

16-18 14-16 12-14  

 قراءة النص النثري القديم 
 د.محمد مشبال
 م.ابن الخطيب 

 السوسيولسانيات 
 د.عبد الهادي امحرف 

 م.ابن الخطيب 

  
 اإلثنين 

 

 قراء النص الشعري القديم 
 د.محمد الحافظ الروسي 

 م.ابن الخطيب 

 أدب حديث 
 د.محمد العناز 

 3ق .

  
 الثالثاء  

 
 

 فلسفة اللغة 
 الحداد  د.مصطفى 

 م.ابن الخطيب 

 اللغات الشرقية
 أحمد موسى د.

 3ق. 

 دة.خديجة السعيدي 
 2ق.

  
 األربعاء 

 



 

 

 

 المملكة المغربية  
 جامعة عبد المالك السعدي   

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية        
                                                                                     تطوان 

                    
 مسلك الدراسات العربية 

 2023-2022   الخريفيةالدورة 

   الخامس مسار لسانياتالفصل 

 

16-18 14-16 12-14 10-12  

 نماذج تركيبية 
 د. عبد اإلله حجاج 

 2ق.

 النص النثري القديم قراءة 
 د.محمد مشبال

 2ق.

 صرف وصواتة 
 د.سعيد غردي 

 2ق.

  
 اإلثنين 
 
 
 

 اللغات الشرقية
 د.مصطفى المكتوني 

 3ق. 
 دة.خديجة السعيدي 

 2ق.

 فلسفة اللغة 
 د.مصطفى الحداد 

 2ق.

 السوسيولسانيات  
 د.عبد الهادي امحرف 

 2ق.

 
 الثالثاء  

 
 

 

 


