
 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:    جدول توقيت الّسنة الثّانية ليسانس/ تخّصص أدب عربّي     الفوج األّول        الّسداسّي الثّاني         
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 لغة إجنليزيّة 09:00 – 08:00
 أ.نعماّن حفصة

 07ق 

 تطبيقّيةلسانيات 
 أ.عيساوي ع الرحمان

 المدّرج "ه"

 معاصرنقد أدبّي 
 أ.لعمورّي أمينة

 01نترنيت اإل

 
 

 

 النحوعلم  10:00 – 09:00
 أ.بوشان فتيحة
 المدّرج "ه"

 تطبيقّيةلسانيات 
 ع الرمحان أ.عيساوي
 08ق 

 معاصرنقد أدبّ 
 أ.لعمورّي أمينة

 08ق 

   

 مقاربات نقديّة معاصرة 11:00 – 10:00
 أ.طّيب نفيسة

 09ق 

 أدبّي معاصرنّص   
 أ.لوصيف غنية
 المدّرج "ه"

 

 الّشعريّة العربّية  12:0 – 11:00
 أ.لطرش صليحة

 11ق 

 معاصرنّص 
 أ.لوصيف غنية

 09ق 

 مدارس لسانّية
 وهيبة أ.قان
 13ق 

 

 الّنحوعلم   13:00 – 12:00
 أ.بوشان فتيحة

 08ق 

 احلداثة ف األدب العربّ 
 أ.أودحيات نادية

 10ق 

 مدارس لسانّية
 أ.قاني وهيبة

 01اإلنترنيت 

 

 مقاربات نقديّة معاصرة 14:00 – 13:00
 أ.طّيب نفيسة

 01اإلنترنيت 

 مدخل إلى اآلداب العالمّية 
 أ.جبارة إسماعيل 

 01اإلنترنيت 

  

 مدخل إىل اآلداب العاملّية 15:00 – 14:00
 أ.جبارة إمساعيل 

 12ق

    

 
 



 
 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:    جدول توقيت الّسنة الثّانية ليسانس/ تخّصص أدب عربّي     الفوج الثّاني        الّسداسّي الثّامي          

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت
 مقاربات نقديّة معاصرة 09:00 – 08:00

 أ.طّيب نفيسة
 09ق 

 تطبيقّيةلسانيات 
 أ.عيساوي ع الرحمان

 المدّرج "ه"

 معاصرنقد أدبّي 
 أ.لعمورّي أمينة

 01نترنيت اإل

  

 الّنحوعلم  10:00 – 09:00
 أ.بوشان فتيحة
 المدّرج "ه"

 الّنحوعلم 
 أ.بوشان فتيحة

 08ق 

 ف األدب العربّ  احلداثة
 أ.أودحيات نادية

 10ق 

 معاصرنّص 
 أ.لوصيف غنية

 09ق 

 

 لغة إجنليزيّة 11:00 – 10:00
 نعماّن حفصةأ.

 07ق 

 تطبيقّيةلسانيات 
 أ.عيساوي ع الرمحان

 09ق 

 معاصرنقد أدبّ 
 أ.لعمورّي أمينة

 08ق 

 معاصرنّص 
 أ.لوصيف غنية
 المدّرج "ه"

 

11:00 – 12:0      

 الّشعريّة العربّية  13:00 – 12:00
 أ.لطرش صليحة

 11ق 

 مدارس لسانّية 
 أ.قاني وهيبة

 01اإلنترنيت 

 

 مقاربات نقديّة معاصرة 14:00 – 13:00
 أ.طّيب نفيسة

 01اإلنترنيت 

 مدخل إلى اآلداب العالمّية 
 أ.جبارة إسماعيل 

 01اإلنترنيت 

 مدارس لسانّية
 أ.قان وهيبة

 13ق 

 

 مدخل إىل اآلداب العاملّية   15:00 – 14:00
 12ق  أ.جبارة إمساعيل 

  

 
 



 
 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:    جدول توقيت الّسنة الثّانية ليسانس/ تخّصص أدب عربّي     الفوج الثّالث        الّسداسّي الثاني         

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت
 تطبيقّيةلسانيات  09:00 – 08:00

 أ.عيساوي ع الرمحان
 09ق 

 تطبيقّيةلسانيات 
 أ.عيساوي ع الرحمان

 المدّرج "ه"

 معاصرنقد أدبّي 
 أ.لعمورّي أمينة

 01نترنيت اإل

 مدارس لسانّية
 أ.قان وهيبة

 13ق 

 

 النحوعلم  10:00 – 09:00
 أ.بوشان فتيحة
 المدّرج "ه"

 الّشعريّة العربّية
 صليحةأ.لطرش 
 11ق 

   

 الّنحوعلم   11:00 – 10:00
 أ.بوشان فتيحة

 08ق 

 احلداثة ف األدب العربّ 
 أ.أودحيات نادية

 10ق 

 معاصرنّص 
 أ.لوصيف غنية
 المدّرج "ه"

 

 لغة إجنليزيّة 12:0 – 11:00
 نعمامّي حفصةأ.

 07ق 

 معاصرنّص   
 أ.لوصيف غنية

 09ق 

 

 نقديّة معاصرة مقاربات 13:00 – 12:00
 أ.طّيب نفيسة

 09ق 

 مدخل إىل اآلداب العاملّية
 أ.جبارة إمساعيل 

 12ق 

 معاصرنقد أدبّ 
 أ.لعمورّي أمينة

 08ق 

 مدارس لسانّية
 أ.قاني وهيبة

 01اإلنترنيت 

 

 مقاربات نقديّة معاصرة 14:00 – 13:00
 أ.طّيب نفيسة

 01اإلنترنيت 

 مدخل إلى اآلداب العالمّية 
 إسماعيل  أ.جبارة

 01اإلنترنيت 

  

 

 

 

 



 

 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:               جدول توقيت الّسنة الثّانية ليسانس/ تخّصص لساتيات عاّمة     الفوج األّول        الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 الّتحليل الّلسانّ  مستويات 09:00 – 08:00
 أ.زاليّل نوال

  10ق 

 لغة إجنليزيّة
 نعمامّي حفصةأ.

 07ق 

 معاصرة مقاربات نقديّة 
 أ.عابد رشيدة

 01األنترنيت 

  

 ّنحوعلم ال 10:00 – 09:00
 أ.بوشان فتيحة
 المدّرج "ه"

 معاصرنّص 
 أ.العوفي بوعالم

 دّرج "ه"الم

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أ.بوتمر جميلة

 "ه" المدّرج

 مقاربات نقديّة معاصرة
 أ.عابد رشيدة

 10ق 

 معاصرنقد 
 أ.كحال بوعليّ 
 المدّرج "ه"

 تطبيقّيةلسانّيات    11:00 – 10:00
 أ.بومتر مجيلة

 07ق 

 مدارس لسانّية
 أ.خلذارّي سعد

 12ق 

 معاصرنقد 
 أ.كحال بوعليّ 

 07ق 
 الّنحوعلم  12:0 – 11:00

 أ.بوشان فتيحة
 08ق 

 معاصرنّص 
 العوف بوعالمأ.

 12ق 

 مدخل إ.اآلداب العالمّية  
 أ.عزيزّي مليكة

 01األنترنيت 
12:00 – 13:00      

 مدارس لسانّية 14:00 – 13:00
 أ.لخذارّي سعد
 المدّرج "ه"

 مدخل إ.اآلداب العاملّية  
 أ.عزيزّي مليكة

 09ق

 

 فلسفة الّلغة 15:00 – 14:00
 أ.موساوّي فريدة

 13ق 

    

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:                    جدول توقيت الّسنة الثّانية ليسانس/ تخّصص لساتيات عاّمة     الفوج الثّاني        الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 معاصرة مقاربات نقديّة    09:00 – 08:00
 أ.عابد رشيدة

 01األنترنيت 

 

 الّنحوعلم  10:00 – 09:00
 أ.بوشان فتيحة
 المدّرج "ه"

 معاصرنّص 
 أ.العوفي بوعالم

 دّرج "ه"الم

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أ.بوتمر جميلة
 المدّرج "ه"

 مدارس لسانّية
 أ.خلذارّي سعد

 12ق 

 معاصرنقد 
 أ.كحال بوعليّ 
 المدّرج "ه"

 الّتحليل الّلسانّ  مستويات 11:00 – 10:00
 أ.زاليّل نوال

 10ق 

 لغة إجنليزيّة
 أ.نعمامّي حفصة

 07ق 

 مقاربات نقديّة معاصرة 
 أ.عابد رشيدة

 10ق 

 

 مدخل إ.اآلداب العالمّية     12:0 – 11:00
 أ.عزيزّي مليكة

 01األنترنيت 
 فلسفة الّلغة  13:00 – 12:00

 أ.موساوّي فريدة
 13ق 

 تطبيقّيةلسانّيات 
 بومتر مجيلةأ.

 07ق 

 مدخل إ.اآلداب العاملّية
 أ.عزيزّي مليكة

 09ق 

 معاصرنقد 
 أ.كحال بوعليّ 

 07ق 
 مدارس لسانّية 14:00 – 13:00

 أ.لخذارّي سعد
 المدّرج "ه"

 معاصرنّص 
 أ.العوف بوعالم

 12ق 

   

 الّنحوعلم  15:00 – 14:00
 أ.بوشان فتيحة

 08ق 

    

 
 



 
 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:              الثّانية ليسانس/ تخّصص نقد ومناهج     الفوج األّول        الّسداسّي الثانيجدول توقيت الّسنة 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت
 تطبيقّيةلسانّيات    09:00 – 08:00

 أ.بومتر مجيلة
 07ق  

 معاصرة مقاربات نقديّة
 رشيدة أ.عابد

 01األنترنيت 

 معاصرنقد 
 أ.كحال بوعليّ 

 07ق 
 الّنحوعلم  10:00 – 09:00

 أ.بوشان فتيحة
 المدّرج "ه"

 معاصرنّص 
 أ.العوفي بوعالم

 دّرج "ه"الم

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أ.بوتمر جميلة
 المدّرج "ه"

 نقد الّنقد
 أ.بوعامر كرمية

 13ق 

 معاصرنقد 
 أ.كحال بوعليّ 
 المدّرج "ه"

 الّنحوعلم  11:00 – 10:00
 أ.بوشان فتيحة

 08ق 

 معاصرنّص 
 أ.العوف بوعالم

 12ق 

 يّ الّنقد املصطلح 
 أ.بوعامر كرمية

 13ق 

 

 لغة إجنليزيّة 12:0 – 11:00
 نعماّن حفصةأ.

 07ق 
 مدخل إ.اآلداب العالمّية   

 أ.عزيزّي مليكة
 01األنترنيت 

 مقاربات نقديّة معاصرة    13:00 – 12:00
 أ.عابد رشيدة

 10ق 

 مدخل إ.اآلداب العاملّية
 أ.عزيزّي مليكة

 09ق 
 مدارس لسانّية 14:00 – 13:00

 أ.لخذارّي سعد
 المدّرج "ه"

    

 مدارس لسانّية 15:00 – 14:00
 أ.خلذارّي سعد

 10ق 

    

 


