
 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          جدول توقيت الّسنة األولى/ المجموعة األولى           الفوج األّول                       الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 لغة إجنليزيّة 09:30 – 08:30
 أ.نعمايّن حفصة

 11ق 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبري

 15ق 

 فقه الّلغة 
 أ.بورنان عمر

 11ق 

 

 مصادر الّلغة واألدب  10:30 – 09:30
 أ.دردوخ زوبير

 01اإلنترنيت 

 نقد قديم )نثر(
 الّديم عبد الّرحمنأ.عبد 

 الندّرج "ه"

  

 نّص قدمي )نثر( 11:30 – 10:30
 أ.بالويلّ أحالم

 12ق 

 فقه الّلغة   
 أ.بورنان عمر
 المدّرج "ه"

 نّص قديم )نثر( 12:30 – 11:30
 أ.بالولّي أحالم
 المدّرج "ه"

 علم الّنحو  
 أ.حواالم مقداد
 المدّرج "ه"

 تاريخ الحضارة اإلسالمّية 
 عمروأ.رابحّي 

 01اإلنترنيت 

 

 تقنّيات البحث 13:30 – 12:30
 أ.محودّي فتيحة

 15ق 

 تقنيات الّتعبري الكتايبّ 
 أ.دمحون كاهنة

 13ق 

 علم الّنحو 
 أ.حواالم مقداد

 12ق 

  

 نقد قدمي )نثر(   14:30 – 13:30
 أ.عبد الّدمي عبد الّرمحن

 09ق 

 إعالم آليّ 
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.مزياني كريم

 

14:30 – 15:30       

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          دول توقيت الّسنة األولى/ المجموعة األولى           الفوج الثّاني                   الّسداسّي الثانيج
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 نّص قدمي )نثر( 09:30 – 08:30
 أحالمأ.بالويلّ 
 12ق 

    

 لغة إجنليزيّة 10:30 – 09:30
 أ.نعمايّن حفصة

 11ق 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبير

 01اإلنترنيت 

 نقد قديم )نثر(
 أ.عبد الّديم عبد الّرحمن

 المدّرج "ه"

 علم الّنحو 
 أ.حواالم مقداد

 14ق 

 إعالم آليّ 
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.سالمّي نادية
 تقنيات الّتعبري الكتايبّ   11:30 – 10:30

 أ.دمحون كاهنة
 13ق 

 نقد قدمي )نثر(
 أ.عبد الّدمي عبد الّرمحن

 09ق 

 فقه الّلغة
 أ.بورنان عمر

 11ق 

 فقه الّلغة
 أ.بورنان عمر
 المدّرج "ه"

 نّص قديم )نثر( 12:30 – 11:30
 أ.بالولّي أحالم
 المدّرج "ه"

 علم الّنحو  
 أ.حواالم مقداد
 المدّرج "ه"

 تاريخ الحضارة اإلسالمّية 
 أ.رابحّي عمرو

 01اإلنترنيت 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبري

 15ق 

12:30 – 13:30      

 تقنّيات البحث 14:30 – 13:30
 أ.محودّي فتيحة

 15ق 

    

14:30 – 15:30       

 

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          الّسداسّي الثاني           جدول توقيت الّسنة األولى/ المجموعة األولى           الفوج الثّالث  
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 تقنّيات البحث 09:30 – 08:30
 أ.محودّي فتيحة

 15ق 

 نّص قدمي )نثر(
 أ.بالويلّ أحالم

 12ق 

 علم الّنحو 
 أ.حواالم مقداد

 12ق 

 مصادر الّلغة واألدب 
 أ.دردوخ زوبري

 15ق 

 مصادر الّلغة واألدب  10:30 – 09:30
 أ.دردوخ زوبير

 01اإلنترنيت 

 نقد قديم )نثر(
 أ.عبد الّديم عبد الّرحمن

 المدّرج "ه"

 فقه الّلغة
 أ.بورنان عمر

 11ق 

 

 لغة إجنليزيّة 11:30 – 10:30
 أ.نعمايّن حفصة

 11ق 

 فقه الّلغة   
 أ.بورنان عمر
 المدّرج "ه"

 نّص قديم )نثر( 12:30 – 11:30
 أ.بالولّي أحالم
 المدّرج "ه"

 تقنيات الّتعبري الكتايبّ 
 أ.دمحون كاهنة

 13ق 

 علم الّنحو 
 أ.حواالم مقداد
 المدّرج "ه"

 تاريخ الحضارة اإلسالمّية 
 أ.رابحّي عمرو

 01اإلنترنيت 

 

 نقد قدمي )نثر(   13:30 – 12:30
 أ.عبد الّدمي عبد الّرمحن

 09ق 

 إعالم آليّ  
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.سالمّي نادية

13:30 – 14:30      

14:30 – 15:30   
 

    

 

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          جدول توقيت الّسنة األولى/ المجموعة األولى           الفوج  الرّابع                     الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 لغة إجنليزيّة  09:30 – 08:30
 أ.لعداوّي شيماء

 17ق 

 نقد قدمي )نثر( 
 لطرش صليحةأ.

 10ق 

 فقه الّلغة
 أ.بورنان عمر

 11ق 

 تقنّيات البحث 10:30 – 09:30
 أ.محودّي فتيحة

 15ق 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبير

 01اإلنترنيت 

 )نثر(نقد قديم 
 أ.عبد الّديم عبد الّرحمن

 المدّرج "ه"

 مصادر الّلغة واألدب 
 أ.دردوخ زوبري

 15ق 

 نّص قدمي )نثر(  11:30 – 10:30
 أ.بالويلّ أحالم

 12ق 

 علم الّنحو 
 أ.حواالم مقداد

 12ق 

 فقه الّلغة 
 أ.بورنان عمر
 المدّرج "ه"

 نّص قديم )نثر( 12:30 – 11:30
 أ.بالولّي أحالم
 المدّرج "ه"

 علم الّنحو  
 أ.حواالم مقداد
 المدّرج "ه"

 تاريخ الحضارة اإلسالمّية 
 أ.رابحّي عمرو

 01اإلنترنيت 

 

12:30 – 13:30      

 تقنيات الّتعبري الكتايبّ    14:30 – 13:30
 جوادّي إلياسأ.

 15ق 

  

 إعالم آليّ      15:30 – 14:30
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.مزياني كريم

 

 

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          جدول توقيت الّسنة األولى/ المجموعة األولى           الفوج الخامس                    الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 علم الّنحو     09:30 – 08:30
 أ.حواالم مقداد

 14ق 

 إعالم آليّ 
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.سالمّي نادية
 لغة إجنليزيّة 10:30 – 09:30

 أ.لعداوّي شيماء
 17ق 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبير

 01اإلنترنيت 

 نقد قديم )نثر(
 أ.عبد الّديم عبد الّرحمن

 المدّرج "ه"

 نقد قدمي )نثر(
 لطرش صليحةأ.

 10ق 

 فقه الّلغة
 أ.بورنان عمر

 11ق 

 تقنّيات البحث 11:30 – 10:30
 أ.محودّي فتيحة

 15ق 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبري

 15ق 

 فقه الّلغة  
 أ.بورنان عمر
 المدّرج "ه"

 نّص قديم )نثر( 12:30 – 11:30
 أ.بالولّي أحالم
 المدّرج "ه"

 نّص قدمي )نثر(
 أ.بالويلّ أحالم

 12ق 

 علم الّنحو 
 أ.حواالم مقداد
 المدّرج "ه"

 تاريخ الحضارة اإلسالمّية 
 أ.رابحّي عمرو

 01اإلنترنيت 

 

 تقنيات الّتعبري الكتايبّ    13:30 – 12:30
 جوادّي إلياسأ.

 15ق 

  

13:30 – 14:30      

14:30 – 15:30       

 

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          الّسداسّي الثانيجدول توقيت الّسنة األولى/ المجموعة الثّانية             الفوج الّسادس                     
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 نّص قدمي )نثر( 09:30 – 08:30
 أ.حسني فتيحة 

 13ق 

 نقد قدمي )نثر(
 أ.قامل مجال

 13ق 

 فقه الّلغة
 أ.العريبّ رابح

 01اإلنرتنيت 

 علم الّنحو
 أ.سامل زهية

 17ق 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.زاللّي نوال
 المدّرج "ه"

 نّص قديم )نثر( 10:30 – 09:30
 أ.حسين فتيحة 

 01اإلنترنيت 

 نقد قديم )نثر(
 أ.قالم جمال
 قا.المطالعة

   

 لغة إجنليزيّة 11:30 – 10:30
 أ.لعداوّي شيماء

 17ق 

 مصادر الّلغة واألدب 
 أ.زاليّل نوال

 13ق 

 علم الّنحو
 زهيةأ.سالم 

 المدّرج "ه"

 إعالم آليّ 
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.سالمّي نادية
 تقنّيات البحث   12:30 – 11:30

 أ.راحبّي عمرو
 16ق 

 تقنّيات الّتعبري الكتايبّ 
 أ.بومتر فتيحة

 15ق 

 

 فقه الّلغة    13:30 – 12:30
 أ.العربّي رابح
 قا.المطالعة

 

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية  14:30 – 13:30
 أ.تواتّي عبد القادر

 المدّرج "ه"

   

14:30 – 15:30       

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          جدول توقيت الّسنة األولى/ المجموعة الثّانية             الفوج  الّسابع                     الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 لغة إجنليزيّة 09:30 – 08:30
 أ.لعداوّي شيماء

 17ق 

 مصادر الّلغة واألدب   
 أ.زاللّي نوال
 المدّرج "ه"

 نّص قديم )نثر( 10:30 – 09:30
 أ.حسين فتيحة 

 01اإلنترنيت 

 نقد قديم )نثر(
 أ.قالم جمال
 قا.المطالعة

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.زاليّل نوال

 13ق 

 علم الّنحو
 زهيةأ.سامل 

 17ق 

 

 نّص قدمي )نثر( 11:30 – 10:30
 أ.حسني فتيحة 

 13ق 

 نقد قدمي )نثر(
 أ.قامل مجال

 16ق 

 فقه الّلغة
 أ.العريبّ رابح

 02اإلنرتنيت 

 علم الّنحو
 أ.سالم زهية
 المدّرج "ه"

 

 إعالم آليّ   12:30 – 11:30
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.مزياني كريم

   

 البحثتقنّيات    13:30 – 12:30
 أ.راحبّي عمرو

 16ق 

 فقه الّلغة
 أ.العربّي رابح
 قا.المطالعة

 

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية  14:30 – 13:30
 أ.تواتّي عبد القادر

 المدّرج "ه"

 فقه الّلغة 
 أ.العريبّ رابح

 01اإلنرتنيت 

 

 تقنّيات الّتعبري الكتايبّ     15:30 – 14:30
 أ.جوادّي إلياس

 15ق 

  

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          الّسنة األولى/ المجموعة الثّانية             الفوج الثّامن                     الّسداسّي الثانيجدول توقيت 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 مصادر الّلغة واألدب   09:30 – 08:30
 أ.زاليّل نوال

 13ق 

 تقنّيات الّتعبري الكتايبّ 
 أ.جوادّي إلياس

 15ق 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.زاللّي نوال
 المدّرج "ه"

 نّص قديم )نثر( 10:30 – 09:30
 أ.حسين فتيحة 

 01اإلنترنيت 

 نقد قديم )نثر(
 أ.قالم جمال
 قا.المطالعة

 علم الّنحو
 أ.سامل زهية

 17ق 

 تقنّيات البحث
 أ.راحبّي عمرو

 16ق 

 

 لغة إجنليزيّة  11:30 – 10:30
 أ.لعداوّي شيماء

 17ق 

 نقد قدمي )نثر(
 أ.قامل مجال

 14ق 

 علم الّنحو
 أ.سالم زهية
 المدّرج "ه"

 

11:30 – 12:30      

 نّص قدمي )نثر( 13:30 – 12:30
 أ.حسني فتيحة 

 13ق 

 إعالم آليّ 
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.مزياني كريم

 فقه الّلغة 
 رابحأ.العربّي 

 قا.المطالعة

 

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية  14:30 – 13:30
 أ.تواتّي عبد القادر

 المدّرج "ه"

 فقه الّلغة 
 أ.العريبّ رابح

 01اإلنرتنيت 

 

14:30 – 15:30       

 

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          الثانيجدول توقيت الّسنة األولى/ المجموعة الثّانية             الفوج التّاسع                      الّسداسّي 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 إعالم آليّ   09:30 – 08:30
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.مزياني كريم

 نقد قدمي )نثر(
 أ.قامل مجال

 16ق 

 تقنّيات البحث
 أ.راحبّي عمرو

 16ق 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.زاللّي نوال
 المدّرج "ه"

 نّص قديم )نثر( 10:30 – 09:30
 أ.حسين فتيحة 

 01اإلنترنيت 

 نقد قديم )نثر(
 أ.قالم جمال
 قا.المطالعة

 فقه الّلغة
 أ.العريبّ رابح

 01اإلنرتنيت 

 تقنّيات الّتعبري الكتايبّ 
 أ.جوادّي إلياس

 15ق 

 نّص قدمي )نثر(
 أ.حسني فتيحة 

 12ق 

 علم الّنحو   11:30 – 10:30
 أ.سامل زهية

 16ق 

 علم الّنحو
 أ.سالم زهية
 المدّرج "ه"

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.زاليّل نوال

 17ق 

11:30 – 12:30      

 لغة إجنليزيّة  13:30 – 12:30
 أ.لعداوّي شيماء

 17ق 

 فقه الّلغة 
 أ.العربّي رابح
 قا.المطالعة

 

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية  14:30 – 13:30
 القادرأ.تواتّي عبد 

 المدّرج "ه"

   

14:30 – 15:30       

 

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          جدول توقيت الّسنة األولى/ المجموعة الثّانية             الفوج  العاشر                    الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 إعالم آليّ  09:30 – 08:30
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.مزياني كريم

 علم الّنحو 
 أ.سامل زهية

 17ق 

 مصادر الّلغة واألدب 
 أ.زاللّي نوال
 المدّرج "ه"

 نّص قديم )نثر( 10:30 – 09:30
 أ.حسين فتيحة 

 01اإلنترنيت 

 نقد قديم )نثر(
 أ.قالم جمال
 قا.المطالعة

 نقد قدمي )نثر(
 أ.قامل مجال

 15ق 

 الّتعبري الكتايبّ  تقنّيات
 أ.بومتر فتيحة

 13ق 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.زاليّل نوال

 17ق 

 تقنّيات البحث   11:30 – 10:30
 أ.راحبّي عمرو

 16ق 

 علم الّنحو
 أ.سالم زهية
 المدّرج "ه"

 نّص قدمي )نثر(
 أ.حسني فتيحة 

 12ق 

 إجتليزيّة لغة  12:30 – 11:30
 أ.لعداوّي شيماء

 17ق 

   

 فقه الّلغة   13:30 – 12:30
 أ.العريبّ رابح

 01اإلنرتنيت 

 فقه الّلغة
 أ.العربّي رابح
 المدّرج "ه"

 

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية  14:30 – 13:30
 أ.تواتّي عبد القادر

 المدّرج "ه"

   

14:30 – 15:30       

 


