
        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية

           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي
جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة 

كليـــة كليـــة كليـــة كليـــة ::::اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات 
الورقةالورقةالورقةالورقة::::01010101قســــم قســــم قســــم قســــم ::::اللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربى

اهلوسم احلامعياهلوسم احلامعياهلوسم احلامعياهلوسم احلامعي::::2019/20182019/20182019/20182019/2018

جــدول توقيت إمتحانات السداسي األول /االستدراكي
مكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانالتوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيتاهلقيــاساهلقيــاساهلقيــاساهلقيــاساهلستوىاهلستوىاهلستوىاهلستوى/ / / / التخصصالتخصصالتخصصالتخصصالتاريخالتاريخالتاريخالتاريخ

ق 16تق�يات البحثتق�يات البحثتق�يات البحثتق�يات البحث أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س
ق21 + ق 22الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 17أ�سلوب�ـــــــــــــــةأ�سلوب�ـــــــــــــــةأ�سلوب�ـــــــــــــــةأ�سلوب�ـــــــــــــــةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27قضا$ النص الشعري القدميقضا$ النص الشعري القدميقضا$ النص الشعري القدميقضا$ النص الشعري القدميالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19املدارس النحويةاملدارس النحويةاملدارس النحويةاملدارس النحويةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

أ�دب اجلزا+ريأ�دب اجلزا+ريأ�دب اجلزا+ريأ�دب اجلزا+ريالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق09:0018-10:30ٕاشاكلية البحثٕاشاكلية البحثٕاشاكلية البحثٕاشاكلية البحثماسرتماسرتماسرتماسرت1111 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

ا���رجا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
ا7لسانيات الوظيف�ةا7لسانيات الوظيف�ةا7لسانيات الوظيف�ةا7لسانيات الوظيف�ةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق D13رخي الصAافة اجلزا+ريDرخي الصAافة اجلزا+ريDرخي الصAافة اجلزا+ريDرخي الصAافة اجلزا+ريماسرتماسرتماسرتماسرت2222 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

نظرية أ�ج�اسنظرية أ�ج�اسنظرية أ�ج�اسنظرية أ�ج�اسماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
ق 16عروض وموسGيقى الشعرعروض وموسGيقى الشعرعروض وموسGيقى الشعرعروض وموسGيقى الشعر أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س

ق21 + ق 22الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 117مل الرصف1مل الرصف1مل الرصف1مل الرصفالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27ا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19نظرية الشعر عند الفالسفةنظرية الشعر عند الفالسفةنظرية الشعر عند الفالسفةنظرية الشعر عند الفالسفةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

11:30-13:00النقد السGمييايئالنقد السGمييايئالنقد السGمييايئالنقد السGمييايئالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
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11:30-13:00النقد السGمييايئالنقد السGمييايئالنقد السGمييايئالنقد السGمييايئالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجلسانيات تداوليةلسانيات تداوليةلسانيات تداوليةلسانيات تداوليةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق18النرث اجلزا+ري القدميالنرث اجلزا+ري القدميالنرث اجلزا+ري القدميالنرث اجلزا+ري القدميماسرتماسرتماسرتماسرت1111 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

ا���رجنظرية التRٔويلنظرية التRٔويلنظرية التRٔويلنظرية التRٔويلماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
النقد ا7لساينالنقد ا7لساينالنقد ا7لساينالنقد ا7لساينماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق 1ٔ813الم الفكر1ٔ8الم الفكر1ٔ8الم الفكر1ٔ8الم الفكرماسرتماسرتماسرتماسرت2222 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

نقد النقدنقد النقدنقد النقدنقد النقدماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
ق 16ا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بية أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س

ق21 + ق 22أ�دب املغاريبأ�دب املغاريبأ�دب املغاريبأ�دب املغاريبالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 117مل اZال1Xمل اZال1Xمل اZال1Xمل اZالXالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15فلسفة النقدفلسفة النقدفلسفة النقدفلسفة النقدالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27الرسد$ت احلديثةالرسد$ت احلديثةالرسد$ت احلديثةالرسد$ت احلديثةالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 819ٔدب جزا+ري8ٔدب جزا+ري8ٔدب جزا+ري8ٔدب جزا+ريالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

̂ٔدبالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج ̂ٔدبالتAليل النفيس ل ̂ٔدبالتAليل النفيس ل ̂ٔدبالتAليل النفيس ل التAليل النفيس ل
ا���رجحتق�ق اbطوطحتق�ق اbطوطحتق�ق اbطوطحتق�ق اbطوطماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق09:0018-10:30أ�دب اجلزا+ري املكfوب eلفر�سGيةأ�دب اجلزا+ري املكfوب eلفر�سGيةأ�دب اجلزا+ري املكfوب eلفر�سGيةأ�دب اجلزا+ري املكfوب eلفر�سGيةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

ا���رج1مل املصطلح1مل املصطلح1مل املصطلح1مل املصطلحماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
تعلميية ا7لغةتعلميية ا7لغةتعلميية ا7لغةتعلميية ا7لغةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق 113مل املصطلح النقدي1مل املصطلح النقدي1مل املصطلح النقدي1مل املصطلح النقديماسرتماسرتماسرتماسرت2222 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

تعلميية ا7لغةتعلميية ا7لغةتعلميية ا7لغةتعلميية ا7لغةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
ق 16نقد 8ٔديب قدمينقد 8ٔديب قدمينقد 8ٔديب قدمينقد 8ٔديب قدمي أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س

ق21 + ق 22الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 17أ�دب املقارنأ�دب املقارنأ�دب املقارنأ�دب املقارنالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27أ�دب الصويفأ�دب الصويفأ�دب الصويفأ�دب الصويفالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19املصطلحيةاملصطلحيةاملصطلحيةاملصطلحيةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

11:30-13:00النقد lجkعيالنقد lجkعيالنقد lجkعيالنقد lجkعيالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجسGمييولوج�اسGمييولوج�اسGمييولوج�اسGمييولوج�اماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق18النقد أ�ديب اجلزا+ريالنقد أ�ديب اجلزا+ريالنقد أ�ديب اجلزا+ريالنقد أ�ديب اجلزا+ريماسرتماسرتماسرتماسرت1111 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

ا���رجالنقد الثقايفالنقد الثقايفالنقد الثقايفالنقد الثقايفماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
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ا���رجالنقد الثقايفالنقد الثقايفالنقد الثقايفالنقد الثقايفماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
1مل ا7لهmات1مل ا7لهmات1مل ا7لهmات1مل ا7لهmاتماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق 13الرواية اجلزا+ريةالرواية اجلزا+ريةالرواية اجلزا+ريةالرواية اجلزا+ريةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

1مل املعامج1مل املعامج1مل املعامج1مل املعامجماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث



        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية

           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي
جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة 

كليـــة كليـــة كليـــة كليـــة ::::اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات 
الورقةالورقةالورقةالورقة::::02020202قســــم قســــم قســــم قســــم ::::اللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربى

اهلوسم احلامعياهلوسم احلامعياهلوسم احلامعياهلوسم احلامعي::::2019/20182019/20182019/20182019/2018

جــدول توقيت إمتحانات السداسي األول /االستدراكي
مكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانالتوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيتاهلقيــاساهلقيــاساهلقيــاساهلقيــاساهلستوىاهلستوىاهلستوىاهلستوى/ / / / التخصصالتخصصالتخصصالتخصصالتاريخالتاريخالتاريخالتاريخ

ق 16ٕا1الم 8ٓيلٕا1الم 8ٓيلٕا1الم 8ٓيلٕا1الم 8ٓيل أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س
ق21 + ق 22أ�دب الشعيبأ�دب الشعيبأ�دب الشعيبأ�دب الشعيبالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 817ٔصول النحو8ٔصول النحو8ٔصول النحو8ٔصول النحوالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15نظرية أ�ج�اسنظرية أ�ج�اسنظرية أ�ج�اسنظرية أ�ج�اسالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27مهنجية البحث أ�ديبمهنجية البحث أ�ديبمهنجية البحث أ�ديبمهنجية البحث أ�ديبالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19لسانيات عربيةلسانيات عربيةلسانيات عربيةلسانيات عربيةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

تطبيقات نقديةتطبيقات نقديةتطبيقات نقديةتطبيقات نقديةالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجصوتيات عربيةصوتيات عربيةصوتيات عربيةصوتيات عربيةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق09:0018-10:30مصادر أ�دب اجلزا+ريمصادر أ�دب اجلزا+ريمصادر أ�دب اجلزا+ريمصادر أ�دب اجلزا+ريماسرتماسرتماسرتماسرت1111 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

ا���رجمهنجية البحثمهنجية البحثمهنجية البحثمهنجية البحثماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
العلل النحويةالعلل النحويةالعلل النحويةالعلل النحويةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق 13نظر$ت نقدية معارصةنظر$ت نقدية معارصةنظر$ت نقدية معارصةنظر$ت نقدية معارصةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

الببليوغراف�االببليوغراف�االببليوغراف�االببليوغراف�اماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
ق 116لوم القر8ٓن1لوم القر8ٓن1لوم القر8ٓن1لوم القر8ٓن أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س

ق21 + ق 22الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 17ا7لسانيات العامةا7لسانيات العامةا7لسانيات العامةا7لسانيات العامةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27أ�دب وlس|رشاقأ�دب وlس|رشاقأ�دب وlس|رشاقأ�دب وlس|رشاقالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
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ق 26 + ق27أ�دب وlس|رشاقأ�دب وlس|رشاقأ�دب وlس|رشاقأ�دب وlس|رشاقالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19~رمجة املصطلAات~رمجة املصطلAات~رمجة املصطلAات~رمجة املصطلAاتالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

11:30-13:00النقد أ�ديب اجلزا+ريالنقد أ�ديب اجلزا+ريالنقد أ�ديب اجلزا+ريالنقد أ�ديب اجلزا+ريالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجتق�يات كتابة الرسائلتق�يات كتابة الرسائلتق�يات كتابة الرسائلتق�يات كتابة الرسائلماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق18ا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

ا���رجتق�يات كتابة الرسائلتق�يات كتابة الرسائلتق�يات كتابة الرسائلتق�يات كتابة الرسائلماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
ماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة

ق 813ٔ�الق�ات املهنة8ٔ�الق�ات املهنة8ٔ�الق�ات املهنة8ٔ�الق�ات املهنةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري
ماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث

ق 16نص 8ٔديب قدمينص 8ٔديب قدمينص 8ٔديب قدمينص 8ٔديب قدمي أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س
ق21 + ق 22الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 17ا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةا7لغة أ�ج�بيةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق827ٓداب 1املية معارصة8ٓداب 1املية معارصة8ٓداب 1املية معارصة8ٓداب 1املية معارصةالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19املعجميةاملعجميةاملعجميةاملعجميةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

09:00-10:30~رمجة املصطلAات ~رمجة املصطلAات ~رمجة املصطلAات ~رمجة املصطلAات الثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجقضا$ رصف�ةقضا$ رصف�ةقضا$ رصف�ةقضا$ رصف�ةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق18حتليل اخلطابحتليل اخلطابحتليل اخلطابحتليل اخلطابماسرتماسرتماسرتماسرت1111 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

ا���رجم�اجه النقد أ�ديبم�اجه النقد أ�ديبم�اجه النقد أ�ديبم�اجه النقد أ�ديبماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
الشعرية العربيةالشعرية العربيةالشعرية العربيةالشعرية العربيةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة لسانيات 1امة
ق 13النقد اجلزا+ري املعارصالنقد اجلزا+ري املعارصالنقد اجلزا+ري املعارصالنقد اجلزا+ري املعارصماسرتماسرتماسرتماسرت2222 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري 8ٔدب جزا+ري

الشعرية العربيةالشعرية العربيةالشعرية العربيةالشعرية العربيةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث نقد >ديث
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