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يـام
األ
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سب
ال

 

 تاريخ احلضارة اإلنسانية
 (عن بعد  )قوراري       .د

 لـــغــة أجنبية
 (عن بعد  )...........         ......أ/ 

 إعالم آيل 
 (عن بعد  )        ................... أ/                          

 

ألحــ
ا

 د

 2النقد األدبي القديم 
 د/مقدم  (ب)مد 

 مصادر اللغة واألدب النقد
 (ب)  مد/ مشري  د

 تقنيات التعبري الكتابي
 (بمد )   د/ راجع

 ر(نث نص أدبي قديم )
 (بمد )د/ كاليل    
 

 03أ/ لصقع قا فقه اللغةأ: -1ف
 04قا د/ مشري فقه اللغةأ: -2ف
رابحي   أ/نص أدبي قديم )نثر(  ب:-3ف
 12قا 
قا  قوراريد/  2أ: نقد أدبي قديم-5ف

09 
 19 : علم النحو د/ راجع  قاب -6ف
 10قا  باللي د / ب:  فقه اللغة-7ف

 03أ/ لصقع قا  فقه اللغةب: -1ف
 18قا  علم النحو د/ راجعأ: -2ف
 04قاد/ مشري  فقه اللغة: ب-2ف
أ/  نص أدبي قديم )نثر( أ:-3ف

 12رابحي قا 
د/  2دبي قديمب: نقد أ-5ف

 09قوراري قا 
 10باللي قا  د / أ:  فقه اللغة-7ف

 2أدبي قديم  : نقدأ-7ف
  03أ/رابحي قا 

 علم النحو د/ راجعب: -2ف
 10قا 
د/  2تقنيات البحثب: -5ف

 04 مشري قا

ين
الثن

ا
 

 12ب: علم النحو د/ ابن عبو قا -5ف
 11د/ كاللي قا  2ب: نقد أدبي قديم-6ف
 18 د/ قوراري قا 2منقد أدبي قديأ: -8ف

أ: مصادر اللغة واألدب والنقد د/بن -1ف
 09 خويا قا

موالي  د/ الكتابيأ: تقنيات التعبير -2ف
 17قا  لكبير

 12أ: علم النحو د/ ابن عبو قا -5ف
 11د/ كاللي قا  2أ: نقد أدبي قديم-6ف
 18 د/ قوراري قا 2نقد أدبي قديمب: -8ف

/ ابن ب: مصادر اللغة واألدب والنقد د-1ف
 09 خويا قا

 19قا  كاللي. د/ 2نقد أدبي قديم أ:-2ف
موالي  ب: تقنيات التعبير الكتابي د/-2ف

 17قا  لكبير
أ: مصادر اللغة واألدب والنقد د/ -7ف

 12قا  قاسي
 11. أ/ رابحي قا 2: نقد أدبي قديمب-7ف

 11قا كاللي . د/ 2نقد أدبي قديم :ب-2ف
قا د/ قاسي ب: مصادر اللغة واألدب والنقد -7ف

12 

 
قا د/ العياشي   2أدبي قديم  قدب: ن-3ف

11 
قا د/لغزال  التعبير الكتابي تقنيات: أ-6ف

18 
 د/مشري قا 2تقنيات البحثأ: -5ف

03 
 

د/ العياشي 2أدبي قديم  أ: نقد-3ف
 11قا 
 . د/ كاللي2ب: نقد أدبي قديم-4ف
 04قا 
 التعبير الكتابي تقنيات: ب-6ف

 12د/لغزال قا 
د/ موالي  2تقنيات البحث: أ-6ف

 09قا  لكبير
مصادر اللغة واألدب ب: -2ف

 03قا  والنقد د/ مشري

مصادر اللغة واألدب أ: -2ف
 03قا  د/ مشري والنقد 

. د/ 2أ: نقد أدبي قديم-4ف
 04قا كاللي 

د/ راجع علم النحو : أ-6ف
 10قا 
د/  2ب: تقنيات البحث-6ف

 09 قاموالي لكبير 

ثـاء
لثال

ا
 

د/ برماتي قا  أدبي قديم )نثر(نص ب: -2ف
09 
 18قا د/شابي أ: فقه اللغة -3ف
 لغزالب: مصادر اللغة واألدب والنقد د/ -3ف
 11 قا
 04 قا علم النحو د/ أبليلة :أ-7ف
 17د/ قصباوي قا  1تقنيات البحثأ: -8ف

 09نص أدبي قديم)نثر( د/برماتي قاأ:-2ف
أ: مصادر اللغة واألدب والنقد د/ -3ف

 11 قا لغزال
 18قا د/ شابي ب: فقه اللغة -3ف
 04 قا علم النحو د/ أبليلة :ب-7ف
 17أ/ قصباوي قا  2تقنيات البحثب: -8ف

 20قا  دواديأ/ أ: علم النحو -3ف
 د/.مصادر اللغة واألدب والنقد أ:-4ف

 18قالغزال 
 قاد/ ابن عمار  2تقنيات البحث  ب:-4ف

19 
 09ا أ/ برماتي قفقه اللغة  ب:-5ف
 04 قا علم النحو د/ أبليلةأ: -8ف
 12د / قصاصي قا  ب: فقه اللغة-8ف

 19قا بكوش ح . د/2ب: نقد أدبي قديم-1ف
 20قا  دواديأ/ ب: علم النحو -3ف
لغزال  د/ ب:مصادر اللغة واألدب والنقد-4ف
 18قا
 09ا أ/ برماتي قفقه اللغة  أ:-5ف
حاج أحمد د/ مصادر اللغة واألدب والنقدأ:-6ف
 17قا 
 04 قا د/ أبليلة النحوعلم  ب:-8ف
 12د/ قصاصي قا  أ: فقه اللغة-8ف

 علم النحو
 دوادي مد )ب(

 

 تقنيات البحث 
 (بمد ) د/ رقاني

 

 فقه اللغة
 (بمد )   د/ حاج أمحد

عـاء
ألرب

ا
 

 03قاد/رزوقي  الكتابيأ: تقنيات التعبير -1ف
 09 النحو أ/ دوادي  قاب: علم -1ف

 09 قاالنحو أ/ دوادي  أ: علم -1ف
د/رزوقي قا  الكتابيب: تقنيات التعبير -1ف

03 
 F2قا  د/ حاج أحمد ب: فقه اللغة-4ف
 

 
 18د/ بكوش ح قا 2أ: نقد أدبي قديم -1ف
 F2قا  د/ حاج أحمد أ: فقه اللغة-4ف
أ: نص أدبي قديم )نثر( د/ صنباوي قا -5ف

03 
 17 قا رقانيد/  2تقنيات البحث أ:-7ف

 03د/ صنباوي قا  ب: نص أدبي قديم )نثر(-5ف
 حاج أحمدد/ مصادر اللغة واألدب والنقدب:-6ف
 11قا 
 17قا  رقانيد/  2تقنيات البحث  ب:-7ف

د/حدباوي أ: نص أدبي قديم )نثر( -1ف
 10قا 
  قاد/ مجيدي  2: تقنيات البحثب-1ف

03 
.د/ رزوقي قا 2ب: تقنيات البحث-3ف

04 
 09 قاعلم النحو د/ أبليلة   أ:-4ف
 بي قديم )نثر(  د/ ميزاتينص أدأ: -7ف
 11 قا
د/ نواصر  الكتابي: تقنيات التعبير أ-8ف
 F2قا 

مجيدي  د/  2أ: تقنيات البحث-1ف
 03 قا
د/ رزوقي   2تقنيات البحثأ: -3ف
 04قا 
 قاعلم النحو د/ أبليلة   ب:-4ف

09 
د/  الكتابي: تقنيات التعبير أ -7ف

 F2نواصر قا 
ب: مصادر اللغة واألدب -8ف

 11د/ميزاتي قا والنقد

د/  2تقنيات البحث أ:-4ف
 12 قا ابن عمار

: تقنيات التعبير ب-7ف
 09د/ نواصر قا  الكتابي

أ: مصادر اللغة واألدب -8ف
 03والنقد د/ ميزاتي  قا

 

س
خمي

ال
 

قصباوي قا  التعبير الكتابي أ/ تقنياتب: -3ف
10 
قا  ب: نص أدبي قديم )نثر( د/ صنباوي-4ف

04 
ة واألدب والنقد د/ : مصادر اللغب-5ف

 11قا  ميزاتي
 09د/ برماتي قا  فقه اللغة ب:-6ف

 19 قاد/ نواصر  2ب: تقنيات البحث-2ف
قصباوي  التعبير الكتابي د/ تقنياتأ: -3ف
 10قا 
قا أ: نص أدبي قديم )نثر( د/صنباوي -4ف

04 
د/ رزوقي  الكتابيب: تقنيات التعبير -5ف
 03قا 
 09 د/ برماتي قا فقه اللغة أ:-6ف
 قا ميزاتي)نثر(د/ نص أدبي قديمب: -7ف

11 

 19قا د/ نواصر 1 1أ: تقنيات البحث-2ف
أ: تقنيات التعبير الكتابي د/رزوقي قا -5ف

03 
قصباوي  التعبير الكتابي د/ تقنياتب: -4ف
 10قا 
د/ صنباوي قا  نص أدبي قديم )نثر(أ: -6ف

04 
 د/برماتي قا (نثرنص أدبي قديم )ب: -8ف

09 

 11د/حدباوي قاأدبي قديم )نثر(  ب: نص-1ف
 10د/قصباوي قاالتعبير الكتابي  تقنياتأ: -4ف
قا  ميزاتي: مصادر اللغة واألدب والنقد د/أ-5ف

12 
 03قا صنباويد/  (نثرنص أدبي قديم )ب: -6ف
 09د/برماتي قا (نثرنص أدبي قديم ):أ-8ف
 19د/نواصرقا الكتابي : تقنيات التعبيرب-8ف
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بت
الس

 

 الحداثة في األدب العربي

(عن بعد) د/ نواصر   

 ة العربيةالشعري

 عن بعد()  د/ بوبكري

 لغة أجنبية

 بعد(...........)عن  أ/
 

حـد
أل

ا
 

قا د/ خليفي  المدارس اللسانية أ: -2ف
10 
 ب: المدارس اللسانية أ/بكوش ن-3ف
 09 قا

 
 10قا ب: المدارس اللسانية د/ خليفي -2ف
 04 قا أ: المدارس اللسانية أ/بكوش ن-3ف
 

أ/بكوش ن ية أ: مدخل إلى اآلداب العالم-1ف
 11 قا
إلى اآلداب العالمية د/ تكتك دخل أ: م-3ف
 03قا
ب: نص أدبي معاصر د/ موالي لكبير -3ف
 20ا ق

أ/بكوش ن  أ: مدخل إلى اآلداب العالمية-1ف
 11 قا
 قاأ: نص أدبي معاصر د/ موالي لكبير -3ف

18 
آلداب العالمية د/ تكتك ب: مدخل إلى ا-3ف
 03قا

 يةمدخل إلى اآلداب العالم

 (ب) مد قاسي / د
 2علم النحو 

 ب() مد   بن عبو/ د

 لسانيات تطبيقية

 (ب) مدأ/لصقع  

ن
ثني

ال
ا

 

د/  مقاربات نقدية معاصرة ب:-3ف
 04.بريك  قا 

أ/ تكتك  ب: مدخل إلى اآلداب العالمية-2ف
 03 قا
د/ بريك قا  مقاربات نقدية معاصرةأ: -3ف

04 

 18 قاد/ابن عبو  2علم النحو أ:-1ف
 F2 قاد/كنتاوي  2علم النحو :ب-2ف

 18 قاد/ابن عبو  2علم النحو ب:-1ف
 قا أ/ تكتكأ: مدخل إلى اآلداب العالمية -2ف

09 
  

 

 

ثاء
ثال

ال
 

د/  أ: مقاربات نقدية معاصرة-1ف
 12ا بكوش ح ق

 أ/ بكوش ن ب: المدارس اللسانية-1ف
 03قا 
 

 03قا  أ/ بكوش نأ: المدارس اللسانية -1ف
د/بكوش ح  نقدية معاصرةب: مقاربات -1ف
 12 قا
 

 نقد عربي معاصر

 ب()مد   د/ بكوش ح

 المدارس اللسانية

 (ب) مد ابن عمار  د/ 

أ: نقد عربي معاصر د/خالدي -1ف
 04قا 
لسانيات تطبيقية ب: -2ف

 03د/بوخريص قا

ب: نص أدبي معاصر د/ خالدي -2ف
 04قا 

أ: نص أدبي معاصر د/ خالدي قا -2ف
04 
 09 قاد/كنتاوي  2علم النحو ب:-2ف

عاء
رب

أل
ا

 

ب: نص أدبي معاصر د/ ابن لباد -1ف
 10 قا
 

أ: نص أدبي عربي حديث د/ ابن لباد -1ف
 18قا
 19ب: نقد عربي معاصر د/خالدي قا -1ف
 

 19 قاأ: نقد عربي معاصر د/خالدي -3ف
 09 قاأ /دوادي  2علم النحوأ: -3ف

 19 قاب: نقد عربي معاصر د/خالدي -3ف
 09 قاأ /دوادي  2لنحو ب: علم ا-3ف

ابن د/تطبيقية لسانيات  :ب-1ف
 17 قاعمار 

لسانيات تطبيقية د/ خدير  أ:-3ف
 18قا

 
ابن عمار د/أ: لسانيات تطبيقية -1ف
 17قا 
لسانيات تطبيقية د/ خدير  ب:-3ف
 18قا

 قاد/بوخريص  لسانيات تطبيقية أ:-2ف
04 

يس
خم

ال
 

 

 النص  األدبي المعاصر

 أ/حدباوي مد "ب"

 12قا  أ: نقد عربي معاصر د/ ابن لباد-2ف
د/ لحياني   ب: مقاربات نقدية معاصرة-2ف
 17قا

د/لحياني  أ: مقاربات نقدية معاصرة-2ف
 17قا
 12ب: نقد عربي معاصر د/ ابن لباد قا -2ف

 مقاربات نقدية معاصرة

 د/لحياني مد)ب(
   

 رئيس القسم  
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بت
الس

 

 فلسفة اللغة

) عن بعد(  بن خوياد/   

 مستويات التحليل اللساني

 ) عن بعد ( د/ شابي  

 لغة أجنبية

 عن بعد(أ/..............)
 

حـ
أل

ا
 د

: نص أدبي معاصر د/ موالي لكبير قا أ-4ف
19 
 مدخل إلى اآلداب العالمية د/قاسي ب:-4ف
 18 قا
 03 قاأ/ لصقع لسانيات تطبيقية  ب:-3ف
 11 قاد/ تكتك  ب: نص أدبي معاصر-2ف

 11 قاد/ تكتك  : نص أدبي معاصرأ-2ف
 قامدخل إلى اآلداب العالمية د/قاسي  أ:-4ف

09 
 / موالي لكبيرنص أدبي معاصر د ب:-4ف
 20قا
 03 قا أ/ لصقعلسانيات تطبيقية  أ:-3ف

 09 قاد/ خليفي المدارس اللسانية  ب:-3ف
 17 قاد/ مجيدي  2 لنحوعلم ا أ:-4ف

د/ خليفي قا أ: المدارس اللسانية -3ف
09 
 17 قاد/ مجيدي  2 لنحوعلم ا ب:-4ف

 مدخل إلى اآلداب العالمية

 (ب) مد قاسي / د
 2علم النحو 

 ب() مد    عبوبن / د

 لسانيات تطبيقية

 (ب) مدأ/لصقع  

ن
ثني

ال
ا

 

 F2 قاالمدارس اللسانية د/ كنتاوي  :أ-1ف
د/ قاسي  مدخل إلى اآلداب العالمية ب:-1ف
 03 قا
 10د/شابي قا أ: المدارس اللسانية -2ف
 09: نقد عربي معاصر أ/ رابحي قاأ-4ف
 

 F2قا  كنتاوي د/ : المدارس اللسانية ب-1ف
دخل إلى اآلداب العالمية د/ قاسي م أ:-1ف
 19 قا
 10قاد/شابي  ب: المدارس اللسانية-2ف
ب: نقد عربي معاصر د/ أ/ رابحي قا -4ف

20 

 03قاد/ بريك  مقاربات نقدية معاصرة أ:-3ف
 20ا قد/ سبتي  : نص أدبي معاصرب-3ف
 04ب: لسانيات تطبيقية أ/ لصقع قا -4ف
 10قاد/ باللي  أ: المدارس اللسانية-4ف

قا بريك د/ مقاربات نقدية معاصرة ب:-3ف
03 
 20 قا/ سبتي أ: نص أدبي معاصر أ-3ف
 04أ: لسانيات تطبيقية أ/ لصقع  قا -4ف
 10قاد/ باللي ب: المدارس اللسانية -4ف

ب: نص أدبي معاصر أ/سبتي قا -1ف
10 
 

أ: نص أدبي معاصر أ/سبتي قا -1ف
10 
 

 

ثاء
ثال

ال
 

قا  د/ بريك مقاربات نقدية معاصرة أ:-1ف
19 

قا د/ بريك  ب: مقاربات نقدية معاصرة-1ف
10 

 نقد عربي معاصر

 (ب)مد     د/ بكوش ح
 

 المدارس اللسانية

 (ب) مدابن عمار د/ 
نقد عربي معاصر د/ بوبكري   ب:-3ف
 19قا 

د/بوخريص  : لسانيات تطبيقيةأ-2ف
 03قا
ا ق بوبكري /د ب: نقد عربي معاصر-2ف

09 

قا ر د/ بوبكري أ: نقد عربي معاص-2ف
10 
د/بوخريص : لسانيات تطبيقية ب-2ف
 03قا

عاء
رب

أل
ا

 

د/بكوش ح قا  أ: مقاربات نقدية معاصرة-2ف
12 

 11د/ جعفري قا 2لنحو اعلم  أ:-2ف
ب: مقاربات نقدية معاصرة د/بكوش ح -2ف
 17قا 
 12قا نقد عربي معاصر د/ بوبكري  أ:-3ف
مقاربات نقدية معاصرة د/ لحياني  أ:-4ف
 20قا

 12قاابن لباد /أ: نقد عربي معاصر د-1ف
 11د/ جعفري قا 2لنحو اعلم  ب:-2ف
د/ لحياني   مقاربات نقدية معاصرة ب:-4ف
 20قا

 
 قاب: نقد عربي معاصر د/ ابن لباد -1ف

10 

د/بوخريص  تطبيقيةلسانيات  أ:-1ف
 12قا 
 19 قاد/ جعفري  2 لنحوعلم ا أ:-3ف
 

د/بوخريص  تطبيقيةلسانيات  ب:-1ف
 10قا 
/ أمدخل إلى اآلداب العالمية  أ:-3ف

 12 قاحدباوي 
 19 قاجعفري د/ 2 لنحوعلم ا ب:-3ف

 11قا  / جعفري د 2 لنحوعلم ا أ:-1ف
ب: مدخل إلى اآلداب العالمية د/ -3ف

 10 حدباوي قا
 

يس
خم

ال
 

 النص  األدبي المعاصر

 أ/حدباوي مد "ب"
/ حدباوي أمدخل إلى اآلداب العالمية  أ:-2ف
 18 قا

 11 قا / جعفري د 2 لنحوعلم ا ب:-1ف
ى اآلداب العالمية د/ ب: مدخل إل-2ف

 18حدباوي قا 

 مقاربات نقدية معاصرة

 (ب)د/لحياني    مد 
   

 رئيس القسم   
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ــد
ح

أل
ا

 

 12قاالصوتيات أ/ باللي  أ:-2ف
 د/ مجيدي النحو أصول ب:-2ف
 17قا

 د/ مجيدي أصول النحو أ:-2ف
 17قا
 12قاالصوتيات أ/ باللي  ب:-2ف

د/ ابن عبو أصول النحو   أ:-1ف
 10قا
الصوتيات د/ باللي قا  :ب-1ف

12 

 12 قاالصوتيات د/ باللي  أ:-1ف
د/ ابن  أصول النحو  ب:-1ف

 10 قاعبو 
   

ن
ثني

ال
ا

 

  

 والمواطنة الحكامة 

 د/ قوراري

 )ب(مد 

 النحو الوظيفي

 د/كنتاوي    مد )ب(
 

 19د/ راجع قا  2داللة علم ال :أ-1ف
 17ا قد/خليفي علم التراكيب  ب:-1ف
علم التراكيب  د/ بوخريص  أ:-2ف
 04قا

 17اقد/ خليفي علم التراكيب  أ:-1ف
د/ راجع  2داللة علم ال :ب-1ف
 19قا
ب: علم التراكيب  د/ بوخريص -2ف
 18قا

 علم التراكيب

 مد )ب( خليفي  د/

ثاء
ـال

الث
 

أ: علم المفردات د/ ابن عمار -2ف
 10 قا
ا قعلم المفردات د/ خدير  :أ-3ف

F2 

علم المفردات د/ ابن عمار  ب:-2ف
 20ا ق

أصول النحو د/ د/ حاج  أ:-3ف
 19 قاأحمد 

ا قد/ خدير  علم المفردات ب:-3ف
F2 

 قاالنحو الوظيفي د/رقاني  أ:-1ف
F2 
بكوش ن الصوتيات أ/  :أ-3ف
 03قا
حاج  أصول النحو  د/ :ب-3ف

 17اقأحمد 

 النحو الوظيفي د/رقاني ب:-1ف
 F2 اق

الصوتيات أ/ بكوش ن  :ب-3ف
 03قا

 11قاد/ خدير  علم المفردات ب:-1ف
 قاد/ كنتاوي النحو الوظيفي : أ-2ف

18 
 أ/ بن خويا 2داللة علم ال ب:-2ف
 10اق

قصباوي   /د.النحو الوظيفي أ:-3ف
 12قا
 17/ لغزال قاعلم التراكيب د ب:-3ف

 19قاعلم المفردات د/ خدير  أ:-1ف
أ/ بن خويا  2داللة علم ال :أ-2ف
 10اق

د/ كنتاوي النحو الوظيفي : ب-2ف
 18 قا
 17قاأ: علم التراكيب  أ/ لغزال -3ف
قصباوي  /د.النحو الوظيفي ب:-3ف
 12قا

 2علم الداللة 

 د/بن خويا

 F2 قا

عـاء
رب

أل
ا

 

 أصول النحو

 جيدي   مد )ب(د/م

 قاد/ أبليلة  2داللةعلم ال :ب-3ف
10 

د/ أبليلة  2داللة علم ال أ:-3ف
 10قا

    

يس
خم

ال
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 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

ــد
ح

أل
ا

 

 04ب: أدب الهامش أ/ سبتي قا -1ف

 18أ: أدب الهامش أ/ سبتي قا -1ف
النص السردي المغاربي د/  ب:-1ف

 19 قارابحي 
النص السردي المغاربي د/  ب:-2ف

 F2ا قالعياشي 

النص السردي المغاربي د/  أ:-1ف
 19 قارابحي  

د/ . النص السردي المغاربي أ:-2ف
 18ا قالعياشي 

 04أدب الهامش أ/ سبتي قا  ب:-2ف

    04أ: أدب الهامش أ/ سبتي قا -2ف

ن
ثني

ال
ا

 

 المسرح المغاربي

 مد )ب(د/ تكتك 

 النص  السردي المغاربي

 مد )ب( د/ العياشي 

 والمواطنة الحكامة 

 مد )ب(د/ قوراري 
 

 

  
  

ثاء
ـال

الث
 

  
 10 قا دب المقارن د/ خالديأ: األ-1ف
 قابريك د/ المسرح المغاربي  :ب-2ف

11 

 11 قاالمسرح المغاربي د/ بريك   أ:-2ف
    10 قا ب: األدب المقارن د/ خالدي-1ف

عـاء
رب

أل
ا

 

جعفري /: األدب الشعبي المغاربي دب-2ف
 11 قا
 /: النص الشعري المغاربي دأ-1ف

 04صنباوي قا 
 قاالمسرح المغاربي د/ لحياني  ب:-1ف

17 

 /النص الشعري المغاربي د :ب-1ف
 04قا  صنباوي 

 قا: األدب المقارن د/ بوبكري أ-2ف
    04 قا: األدب المقارن د/ بوبكري ب-2ف 04

يس
خم

ال
 

 18 قاالمسرح المغاربي د/ لحياني  أ:-1ف
األدب الشعبي المغاربي د/رزوقي  ب:-1ف
 03قا.

جعفري /أ: األدب الشعبي المغاربي  د-2ف
 12 قا
ابن  /دالنص الشعري المغاربي  ب:-2ف

 19قا  لباد

 األدب الشعبي المغاربي 

 مد )ب(   د/جعفري

 النص الشعري المغاربي

 مد )ب(   د/ ميزاتي

األدب الشعبي المغاربي د/رزوقي  أ:-1ف
 04 قا.

ابن  /النص الشعري المغاربي د أ:-2ف
 17قا  لباد

   

 رئيس القسم                                                                                                                                                                                  
 


