
 م2021    -م   2020السّداسيّ األّول                            الموسم الجامعيّ:  السّنة الثّالثة ليسانس أدب عربيّ                    الفوج األّول                              جدول توقيت 

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
العربّية ح م الّسرديات   

 أ.كرغلي فاتح
 المدرّج "ه"

  
 

08:00 – 09:00 

 مجاليات الّسرد العربّ 
 أ.بوتايل حمّمد

 17 ق

 قضايا الّنص الشعري القدمي   
 أ.بالويل أحالم

 16ق 
 

09:15 – 10:15 

 الّسرد العربيّ  جماليات
 أ.بوتالي محّمد
 المدرّج "ه"

العربّية ح م الّسرديات  
 أ.كرغلي فاتح

16ق   

  
 

10:30  - 11:30 

 
 

 قضايا الّنص الشعري ّ ح م
 أ.لطرش صليحة

 15ق 
 

 قضايا الّنص الشعري القديم 
 أ.بالولي أحالم
 المدرّج "ه"

11:45  - 12:45  

 قضايا الّنص الشعري ّ ح م  
 لطرش صليحة أ.

 المدرّج "ه"

  
13:00 – 14:00 

 
 
 

 
 

  14:15 – 15:15 



 م2021    -م   2020الّسداسيّ األّول                            الموسم الجامعيّ:  الثّالثة ليسانس أدب عربيّ             الفوج الثّاني                                         جدول توقيت

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 الّسرد العربّ  مجاليات
 أ.بوتايل حمّمد

 17 ق

العربّية ح م الّسرديات  
 أ.كرغلي فاتح
 المدرّج "ه"

  
 

08:00 – 09:00 

العربّية ح م الّسرديات  
 أ.كرغلي فاتح

 16ق 

 قضايا الّنص الشعريّ  ح م
 العويف بوعالمأ.

 08ق 

   
 
 
 

09:15 – 10:15 

 الّسرد العربيّ  جماليات
 أ.بوتالي محّمد
 المدرّج "ه"

 
 قضايا الّنص الشعري القدمي  

 أ.بالويل أحالم
16ق   

10:30  - 11:30 

 
 

 قضايا الّنص الشعري القديم  
 أ.بالولي أحالم
 المدرّج "ه"

11:45  - 12:45  

 قضايا الّنص الشعري ّ ح م  
 لطرش صليحةأ.

 المدرّج "ه"

  
13:00 – 14:00 

  
 

  14:15 – 15:15 



 م2021    -م   2020الّسداسيّ األّول                            الموسم الجامعيّ:  الثّالثة ليسانس أدب عربيّ                 الفوج الثّالث                         جدول توقيت

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

العربّية ح م الّسرديات  
 أ.كرغلي فاتح

 16ق 

العربّية ح م الّسرديات  
 أ.كرغلي فاتح
 المدرّج "ه"

  
 

08:00 – 09:00 

 مجاليات الّسرد العربّ  
 أ.بوتايل حمّمد

 17ق 

 قضايا الّنص الشعري القدمي 
 أ.بالويل أحالم

 16ق 

 
 
 
 

09:15 – 10:15 

 الّسرد العربيّ  جماليات
 أ.بوتالي محّمد
 المدرّج "ه"

 
 قضايا الّنص الشعريّ  ح م 

 العويف بوعالم أ.
 17ق 

 
10:30  - 11:30 

 
 

 قضايا الّنص الشعري القديم  
 أ.بالولي أحالم
 المدرّج "ه"

11:45  - 12:45  

 قضايا الّنص الشعري ّ ح م  
 لطرش صليحةأ.

 المدرّج "ه"

  
13:00 – 14:00 

 
 
 

 
 

  14:15 – 15:15 



 م2021    -م   2020الّسداسيّ األّول                            الموسم الجامعيّ:  ليسانس أدب عربيّ             الفوج الرّابع                                               الثّالثة جدول توقيت

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
العربّية ح م الّسرديات   

فاتح أ.كرغلي  
 المدرّج "ه"

  
 

08:00 – 09:00 

العربّية ح م الّسرديات   
 أ.كرغلي فاتح

 16ق 

   09:15 – 10:15 

 الّسرد العربيّ  جماليات
 أ.بوتالي محّمد
 المدرّج "ه"

 مجاليات الّسرد العربّ 
 أ.بوتايل حمّمد

17 ق  

 قضايا الّنص الشعري القدمي 
 أ.بالويل أحالم

 16ق 

 
10:30  - 11:30 

 
 

 قضايا الّنص الشعريّ  ح م 
 العويف بوعالمأ.

 17ق 

 قضايا الّنص الشعري القديم
 أ.بالولي أحالم
 المدرّج "ه"

11:45  - 12:45  

 قضايا الّنص الشعري ّ ح م  
 لطرش صليحةأ.

 المدرّج "ه"

  
13:00 – 14:00 

 
 
 
 
 

 
 

  14:15 – 15:15 



 م2021    -م   2020الّسداسيّ األّول                            الموسم الجامعيّ:  السّنة الثّالثة تخّصص: لسانيات عامّة     الفوج األّول              جدول توقيت األستاذ )ة(:

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 

 
  

 
08:00 – 09:00 

 الّداللةعلم   
 أ.بوشنب حسين

 09ق 

 لسانيات الّنصّ 
 أ.موساوي فريدة

 09ق 

 املدارس الّنحويّة
 أ.شريف عبد احلفيظ

 13ق 
 

09:15 – 10:15 

 
 

 علم الّداللة
 أ.بوشنب حسين

 المدرّج "ه"

 المدارس الّنحويّة 
 أ.شريف عبد الحفيظ

 المدرّج "ه"

10:30  - 11:30 

 
 

 لسانيات عربّية 
 عيسى أ.شاغة
 14ق 

 
11:45  - 12:45  

  
 

 لسانيات عربّية
 أ.شاغة عيسى
 المدرّج "ه"

 لسانيات الّنصّ 
 أ.موساوي فريدة

 المدرّج "ه"

13:00 – 14:00 

 
 
 
 
 
 

 
 

  14:15 – 15:15 



 م2021    -م   2020الّسداسيّ األوّل                            الموسم الجامعيّ:  السّنة الثّالثة تخّصص: لسانيات عامّة           الفوج الثاني               جدول توقيت األستاذ )ة(:

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 

 
  

 
08:00 – 09:00 

     09:15 – 10:15 

 
 

 الّداللةعلم 
 أ.بوشنب حسين

 المدرّج "ه"

 المدارس الّنحويّة 
 أ.شريف عبد الحفيظ

 المدرّج "ه"

10:30  - 11:30 

 
 

 لسانيات عربّية
 أ.شاغة عيسى

 14ق 

 املدارس الّنحويّة 
 أ.شريف عبد احلفيظ

 13ق 
 

11:45  - 12:45  

 علم الّداللة  
 أ.بوشنب حسين

 12ق 

 لسانيات عربّية
 عيسى أ.شاغة

 المدرّج "ه"

 لسانيات الّنصّ 
 أ.موساوي فريدة

 المدرّج "ه"

13:00 – 14:00 

 
 
 
 
 
 

 
 

 لسانيات الّنصّ 
 أ.موساوي فريدة

 07ق 
 07ق 

 14:15 – 15:15 



 م2021    -م   2020الّسداسيّ األّول                            الموسم الجامعيّ:               الثّالثالسّنة الثّالثة تخّصص: لسانيات عامّة     الفوج  جدول توقيت األستاذ )ة(:

 

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 

 
  

 
08:00 – 09:00 

 علم الّداللة 
 أ.بوشنب حسين

 12ق 

 املدارس الّنحويّة 
 أ.شريف عبد احلفيظ

 13ق 
 

 09:15 – 10:15 

 
 

 علم الّداللة
 أ.بوشنب حسين

 المدرّج "ه"

 لسانيات الّنصّ 
 أ.بلويل فرحات

 14ق 

 المدارس الّنحويّة
 أ.شريف عبد الحفيظ

 المدرّج "ه"

10:30  - 11:30 

 
 

  
 

11:45  - 12:45  

  
 

 لسانيات عربّية
 أ.شاغة عيسى
 المدرّج "ه"

 لسانيات الّنصّ 
 أ.موساوي فريدة

 المدرّج "ه"

13:00 – 14:00 

 
 
 
 
 
 

 لسانيات عربّية 
 أ.شاغة عيسى

 13ق 

  14:15 – 15:15 



 م2021    -م   2020الموسم الجامعيّ:        الّسداسيّ األّول                                   الرّابعالسّنة الثّالثة تخّصص: لسانيات عامّة     الفوج  جدول توقيت األستاذ )ة(:

 

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 

 
  

 
08:00 – 09:00 

     09:15 – 10:15 

 
 

 علم الّداللة
 أ.بوشنب حسين

 المدرّج "ه"

 املدارس الّنحويّة
 أ.شريف عبد احلفيظ

 13ق 
 

 المدارس الّنحويّة
 أ.شريف عبد الحفيظ

 المدرّج "ه"

10:30  - 11:30 

 علم الّداللة 
 أ.بوشنب حسين

12ق   

 لسانيات الّنصّ  
 أ.بلويل فرحات

 14ق 

 
11:45  - 12:45  

 لسانيات عربّية  
 أ.شاغة عيسى

13ق   

 لسانيات عربّية
 أ.شاغة عيسى
 المدرّج "ه"

 لسانيات الّنصّ 
 أ.موساوي فريدة

 المدرّج "ه"

13:00 – 14:00 

 
 
 
 
 

 
 

  14:15 – 15:15 



 م2021    -م   2020الّسداسيّ األّول                            الموسم الجامعيّ:  السّنة الثّالثة تخّصص نقد ومناهج      الفوج األّول              جدول توقيت األستاذ )ة(:

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 

 
 الّنقد البنيويّ 
 أ.قارة حسني

 15ق 

 

 

 
08:00 – 09:00 

 التّحليل النّفيس للأدب 

 أأ.حيدوش أأمحد

 11ق 

 النّقد الاجامتعيّ 

 أأ.تويم سعيدة
 14ق 

 الّنقد السيميائي
 أ.حبري بشري

 15ق 

 
 
 
 

09:15 – 10:15 

 الّنقد البنيويّ  
 أ.قارة حسين

 المدرّج "ه"

  
 

10:30  - 11:30 

 التّحليل النّفيس للأدب 

 أأ.حيدوش أأمحد

 املدّرج "ه"

 ّنقد االجتماعيّ ال
 أ.تومي سعيدة
 المدرّج "ه"

 الّنقد السيميائيّ 
 أ.بحري بشير
 المدرّج "ه"

 
11:45  - 12:45  

  
   

13:00 – 14:00 
 
 
 
 
 
 

 
 

  14:15 – 15:15 



 م2021    -م   2020الّسداسيّ األّول                            الموسم الجامعيّ:  السّنة الثّالثة تخّصص نقد ومناهج      الفوج الثّاني                      جدول توقيت األستاذ )ة(:

 

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 

 
  

 
08:00 – 09:00 

 النّقد البنيويّ   

 أأ.قارة حسني

 14ق 

  
 
 
 

09:15 – 10:15 

 الّنقد البنيويّ  
 أ.قارة حسين

 المدرّج "ه"

 الّنقد الّسيميائيّ  
 أ.حبري بشري

 15ق 

 
10:30  - 11:30 

 التّحليل النّفيس للأدب 

 أأ.حيدوش أأمحد

 املدّرج "ه"

 ّنقد االجتماعيّ ال
 أ.تومي سعيدة
 المدرّج "ه"

 الّنقد السيميائيّ 
 أ.بحري بشير
 المدرّج "ه"

 
11:45  - 12:45  

 الّتحليل الّنفسي لألدب 
 أ.حيدوش أمحد

 11ق 

 الّنقد االجتماعيّ 
 أ.تومي سعيدة

15ق   

  
13:00 – 14:00 

 
 
 
 
 
 

 
 

  14:15 – 15:15 
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