
 م2021    -م   2020السّداسيّ األّول             الموسم الجامعيّ:               (ّول)المجموعة األولى : الفوج األ –السّنة األولى ليسانس  –جدول توقيت  المحاضرات 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 بالغة عربّية
 أ.بورنان عمر

  1مج 1س
 المدرّج "ه"

 الّصرفعلم 
 أ.حوالم مقداد

 1مج  1س
 المدرّج "ه"

 قديم  نقد
 أ.لطرش صليحة

 1مج 1س
 مدرّج "ه"

 ّص قديمن
 أ.لباشي عبد القادر

 1مج  1س
 المدرّج "ه"

 علوم القرآن
 أ.بودالية رشيدة

 1مج  1س
 المدرّج "ه"

 09 :30/08 :00 

 الّشعر عروض
 أ.دردوخ زوبري

 08ق 

 نّص قدمي  
 أ.لباشّي ع.القادر

 07ق 

 تقنيات الّتعبري الّشفهيّ 
 أ.دمحون كاهنة

 07ق 

 11 :00/09 :30 

 البحث قنياتت
 محودّي فتيحةأ.

  08ق 

 قدمي نقد  
 أ.لطرش صليحة

 08ق 

 عروض الّشعر
 أ.دردوخ زوبير

 المدرّج "ه" 1مج  1س

 إجنليزية
 أ.شنان حيزيّة

 08ق 

 12 :30/11 :00 

 بالغة عربّية 
 أ.بورنان عمر

 07ق 

 آلّ  معالإ
 أ.

 قاعة اإلعالم اآللّ 

   14 :00/12 :30 

 الّصرف علم 
 أ.حواالم مقداد

 07ق 

   
 

 15 :30/14 :00 

     
 
 

 17 :00/15 :30 



 م2021    -م   2020السّداسيّ األّول             الموسم الجامعيّ:               ( ثّاني)المجموعة األولى : الفوج ال –السّنة األولى ليسانس  –جدول توقيت  المحاضرات 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 بالغة عربّية
 أ.بورنان عمر

 المدرّج "ه" 1مج 1س

 علم الّصرف
 أ.حوالم مقداد

 المدرّج "ه" 1مج  1س

 قديم  نقد
 أ.لطرش صليحة

 "ه"مدرّج ال 1مج 1س

 نّص قديم
 أ.لباشي عبد القادر

 المدرّج "ه" 1مج  1س

 علوم القرآن
 أ.بودالية رشيدة

 المدرّج "ه" 1مج  1س

 09 :30/08 :00 

 نقد قدمي 
 أ.لطرش صليحة

 08ق 

 علم الّصرف
 أ.حوالم مقداد

 07ق 

 إجنليزية 
 أ.شنان حيزيّة

 09ق 

 11 :00/09 :30 

 عروض الّشعر
 دردوخ زوبريأ.

 07ق 

 عربّ  بالغة
 أ.بورنان عمر

 07ق 
 

 تقنيات البحث
 أ .عواج لعرييب

 11ق 

 عروض الّشعر
 أ.دردوخ زوبير

 "المدرّج "ه 1مج  1س

 الّتعبري الّشفيّ تقنيات 
 أ.دمحون كاهنة

 08ق 
 

 12 :30/11 :00 

 نّص قدمي   
 أ.لباشي ع.القادر

 09ق 

 
 

 14 :00/12 :30 

 م آلّ عالإ  
 أ.

 قاعة اإلعالم اآللّ 

  
 

 15 :30/14 :00 

     
 
 

 17 :00/15 :30 



 م2021    -م   2020السّداسيّ األّول             الموسم الجامعيّ:                (ثّالث)المجموعة األولى : الفوج ال –السّنة األولى ليسانس  –جدول توقيت  المحاضرات 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 عربّية بالغة
 أ.بورنان عمر

  1مج 1س
 المدرّج "ه"

 علم الّصرف
 أ.حوالم مقداد

 1مج  1س
 المدرّج "ه"

 قديم نقد
 أ.لطرش صليحة

 1مج 1س
 مدرّج "ه"

 نّص قديم
 أ.لباشي عبد القادر

 1مج  1س
 المدرّج "ه"

 علوم القرآن
 أ.بودالية رشيدة

 1مج  1س
 المدرّج "ه"

 09 :30/08 :00 

 بالغة عربّية
 بورنان عمرأ.

 09ق 

 البحث قنياتت
 محودّي فتيحةأ.

 09ق 

 قدمينقد 
 أ.لطرش صليحة

 08ق 

 ّص قدمين 
 أ.لباشّي ع.القادر

 08ق 

 11 :00/09 :30 

 عروض الّشعر "  
 أ.دردوخ زوبير

 المدرّج "ه"1مج  1س

  12 :30/11 :00 

 جنليزيّةإ  
 أ.مسعودّي نادية

 12ق

 عروض الّشعر
 أ.دردوخ زوبري

 08ق 

 تقنيات الّتعبري الّشفهيّ 
 أ.دمحون كاهنة

 09ق 

 14 :00/12 :30 

 م آلّ عالإ   
 أ.

 قاعة اإلعالم اآللّ 

 
 

 15 :30/14 :00 

     
 
 

 17 :00/15 :30 



 م2021    -م   2020السّداسيّ األّول             الموسم الجامعيّ:               ( رّابع)المجموعة األولى : الفوج ال –السّنة األولى ليسانس  –جدول توقيت  المحاضرات 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 بالغة عربّية
 أ.بورنان عمر

  1مج 1س
 المدرّج "ه"

 علم الّصرف
 أ.حوالم مقداد

 1مج  1س
 المدرّج "ه"

 قديم نقد
 أ.لطرش صليحة

 1مج 1س
 مدرّج "ه"

 نّص قديم
 أ.لباشي عبد القادر

 1مج  1س
 المدرّج "ه"

 علوم القرآن
 أ.بودالية رشيدة

 1مج  1س
 المدرّج "ه"

 09 :30/08 :00 

   
 

 تقنيات البحث
 أ.عواج لعرييب

 07ق 

  11 :00/09 :30 

 بالغة عربّية
 أ.بورنان عمر

 08ق 

 إجنليزية 
 أ.مسعودي نادية

 12 ق

 عروض الّشعر
 أ.دردوخ زوبير

 1مج  1س
 المدرّج "ه"

 نّص قدمي
 أ.لباشي ع.القادر

 09ق

 12 :30/11 :00 

 عروض الّشعر
 أ.دردوخ زوبري

 07ق 

 نقد قدمي
 أ.لطرش صليحة

 08ق 

 علم الّصرف
 أ.حواالم مقداد

 07ق 

 م آلّ عالإ 
 أ.

 قاعة اإلعالم اآللّ 

 14 :00/12 :30 

 تقنيات الّتعبري الّشفهي  
 أ.جوادّي إلياس

 11ق 

  
 

 15 :30/14 :00 

     
 
 

 17 :00/15 :30 



 م2021    -م   2020السّداسيّ األّول             الموسم الجامعيّ:                (خامس)المجموعة األولى : الفوج ال –السّنة األولى ليسانس  –جدول توقيت  المحاضرات 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 بالغة عربّية
 بورنان عمرأ.

 المدرّج "ه"  1مج 1س

 علم الّصرف
 أ.حوالم مقداد

 المدرّج "ه" 1مج  1س

 قديم نقد
 أ.لطرش صليحة

 مدرّج "ه"ال 1مج 1س

 نّص قديم
 أ.لباشي عبد القادر

 المدرّج "ه" 1مج  1س

 علوم القرآن
 أ.بودالية رشيدة

 المدرّج "ه" 1مج  1س

 09 :30/08 :00 

 تقنيات البحث
 أ.محودي فتيحة

 08ق 

 عربّيةبالغة 
 أ.بورنان عمر

 11ق 

 تقنيات الّتعبري الّشفهي
 أ.جوادّي إلياس

 10ق 

 عروض الّشعر
 أ.دردوخ زوبري

 08ق 

  11 :00/09 :30 

 قدمي نقد 
 أ.لطرش صليحة

 08ق 

 عروض الّشعر 
 أ.دردوخ زوبير

 المدرّج "ه" 1مج  1س

 إجنليزية
 أ.شنان حيزيّة

 11ق 

 12 :30/11 :00 

 قدمينقد   
 أ.لطرش صليحة

 08ق 

 نّص قدمي 
 أ.لباشّي ع.القادر

 10ق 

 14 :00/12 :30 

 علم الّصرف  
 أ.حواالم مقداد

 07ق 

 م آلّ عالإ 
 أ.

 قاعة اإلعالم اآللّ 
 

 15 :30/14 :00 

     
 
 

 17 :00/15 :30 



 م2021    -م   2020(               السّداسيّ األّول             الموسم الجامعيّ:  سّادس)المجموعة الثّانية         الفوج ال –السّنة األولى ليسانس  –جدول توقيت  

 

 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 نّص قدمي
 أ.حسني فتيحة

 07ق 

 الّشعرعروض 
 أ.زالل نوال

 07ق 

 علم الّصرف
 أ.سامل زهية

 09ق 

 
 

 عربّيةبالغة 
 أ.العرّب رابح

 07ق 

 09 :30/08 :00 

 نّص أدبّي قديم
 أ.حسين فتيحة

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 عروض الّشعر
 أ.زاللي نوال

 المدرّج "ه" 2مج  1س

 علم الّصرف
 أ.سالم زهية

 المدرّج "ه 2مج  1س

 نقد قديم 
 قالم جمالأ.

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 بالغة عربّية
 أ.العربّي رابح

 المدرّج "ه"  2مج 1س

 11 :00/09 :30 

 علوم القرآن
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 قدمي نقد  
 أ.قامل مجال

 07ق 

 م آلّ عالإ
 أ.

 قاعة اإلعالم اآللّ 

 12 :30/11 :00 

 تقنيات اليحث  
 أ.عواج لعرييبّ 

 11ق 

 الّشفهيّ  الّتعبريتقنيات 
 أ.جوادّي إلياس

 11ق 

 
 

 14 :00/12 :30 

 إجنليزية  
 أ.مسعودّي نادية

 11ق 

  
 

 15 :30/14 :00 

     
 
 

 17 :00/15 :30 



 م2021    -م   2020)المجموعة الثّانية         الفوج السّابع(               السّداسيّ األّول             الموسم الجامعيّ:   –السّنة األولى ليسانس  –جدول توقيت  

 

 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 م آلّ عالإ 
 أ.

 قاعة اإلعالم اآللّ 

 نّص قدمي

 أ .حسني فتيحة

 07ق 

 إجنليزية
 أ.شنان حيزيّة

 11ق 

  09 :30/08 :00 

 نّص أدبّي قديم
 أ.حسين فتيحة

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 عروض الّشعر
 أ.زاللي نوال

 المدرّج "ه" 2مج  1س

 علم الّصرف
 أ.سالم زهية

 المدرّج "ه 2مج  1س

 نقد قديم 
 جمال قالمأ.

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 بالغة عربّية
 أ.العربّي رابح

 المدرّج "ه"  2مج 1س

 11 :00/09 :30 

 علوم القرآن
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 عروض الّشعر
 أ.زالّل نوال

 09ق 

 عمل الّّصف

 أ .سامل زهية

 10ق 

 بالغة عربّية 
 أ.رابح العربّ 

 07ق 

 12 :30/11 :00 

 البحث تقنيات  
 أ.عواج لعرييبّ 

 08ق 

 نقد قدمي
 أ.قامل مجال

 07ق 

 
 

 14 :00/12 :30 

 الّتعبري الّشفهيّ  تقنيات   
 أ.جوادّي إلياس

 07ق 

 
 

 15 :30/14 :00 

     
 
 

 17 :00/15 :30 



 

 م2021    -م   2020)المجموعة الثّانية         الفوج الثّامن(               السّداسيّ األّول             الموسم الجامعيّ:   –السّنة األولى ليسانس  –جدول توقيت  

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 إجنليزية 
 مسعودّي ماديةأ.

 08ق 

 نقد قدمي

 أ .قامل جامل

 08ق 

 بالغة عربّية
 أ.العرّب رابح

 07 ق

 م آلّ عالإ
 أ.

 قاعة اإلعالم اآللّ 

 09 :30/08 :00 

 نّص أدبّي قديم
 أ.حسين فتيحة

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 عروض الّشعر
 أ.زاللي نوال

 المدرّج "ه" 2مج  1س

 علم الّصرف
 أ.سالم زهية

 المدرّج "ه 2مج  1س

 نقد قديم 
 قالم جمال .أ

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 بالغة عربّية
 أ.العربّي رابح

 المدرّج "ه"  2مج 1س

 11 :00/09 :30 

 علوم القرآن
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 تقنيات البحث
 محودّي فتيحةأ.

 10ق 

 نّص قدمي

 أ .حسني فتيحة

 07ق 

 علم الّصرف
 أ.سامل زهية

 09ق 

  12 :30/11 :00 

 عروض الّشعر    
 أ.زالّل نوال

 07ق 

 14 :00/12 :30 

 الّتعبري الّشفهيّ  تقنيات  
 أ.جوادّي إلياس

 10ق 

  
 

 15 :30/14 :00 

     
 
 

 17 :00/15 :30 



 م2021    -م   2020(               السّداسيّ األّول             الموسم الجامعيّ:  تّاسع)المجموعة الثّانية         الفوج ال –السّنة األولى ليسانس  –جدول توقيت  

 

 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 علم الّصرف   
 أ.سامل زهية

 09ق 

  09 :30/08 :00 

 نّص أدبّي قديم
 أ.حسين فتيحة

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 عروض الّشعر
 أ.زاللي نوال

 المدرّج "ه" 2مج  1س

 علم الّصرف
 أ.سالم زهية

 المدرّج "ه 2مج  1س

 نقد قديم 
 قالم جمال .أ

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 بالغة عربّية
 أ.العربّي رابح

 المدرّج "ه"  2مج 1س

 11 :00/09 :30 

 علوم القرآن
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 إجنليزية
 أ.مسعودّي نادية

 09ق 

 نقد قدمي

 أ .قامل جامل

 09ق 

 بالغة عربّية
 أ.العرّب رابح

 08ق 

 الّشعرعروض 
 أ.زالّل نوال

 10ق 

 12 :30/11 :00 

 
 آلّ  معالإ

 أ.
 قاعة اإلعالم اآللّ 

 نّص قدمي

 أ .حسني فتيحة

 08ق 

 تقنيات الّتعبري الّشفهيّ  
 أ.بودالية رشيدة

 11ق 

 14 :00/12 :30 

 تقنيات البحث   
 أ.عواج لعرييبّ 

 08ق 

 
 

 15 :30/14 :00 

     
 
 

 17 :00/15 :30 



 م2021    -م   2020(               السّداسيّ األّول             الموسم الجامعيّ:  عاشر)المجموعة الثّانية         الفوج ال –السّنة األولى ليسانس  –جدول توقيت  

 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 تقنيات التّعبري الّشفهيّ    

لياس  أ .جوادّي ا 

 10ق 

 تقنيات البحث
 أ.عواج لعرييبّ 

 10ق 

 الّشعرعروض 
 أ.زالّل نوال

 08ق 

 09 :30/08 :00 

 نّص أدبّي قديم
 أ.حسين فتيحة

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 عروض الّشعر
 أ.زاللي نوال

 المدرّج "ه" 2مج  1س

 علم الّصرف
 أ.سالم زهية

 المدرّج "ه 2مج  1س

 نقد قديم 
 قالم جمال .أ

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 بالغة عربّية
 أ.العربّي رابح

 المدرّج "ه"  2مج 1س

 11 :00/09 :30 

 علوم القرآن
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه" 2مج 1س

 م آلّ عالإ
 أ.

 قاعة اإلعالم اآللّ 

    12 :30/11 :00 

 نّص قدمي
 أ.حسني فتيحة

 08 ق 

 إجنليزية
 أ.مسعودّي نادية

 09ق 

 نقد قدمي 
 أ.قامل مجال

 09ق 

 بالغة عربّية
 أ.العرّب رابح

 10ق 

 
 

 14 :00/12 :30 

 علم الّصرف   
 أ.سامل زهية

 09ق 

 
 

 15 :30/14 :00 

     
 
 

 17 :00/15 :30 


