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

 

 

 

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 صوتيات 

 أ.مصطفاي ميينة
 15ق 

   08:00 – 09:00 

 علم الّداللة  
 أ.بوشنب حسين
 01اإلنترنيت 

 الّنحو الوظيفيّ 
 أ.موساوي فريدة

 15ق 

 أصول الّنحو
 أ.شريف عبد احلفيظ

 14ق 

09:00 – 10:00 

 الحكامة والمواطنة  
 أ.هواشريّة بخنة
 المدرّج "ه"

 أصول الّنحو 
 أ.شريف عبد الحفيظ

 المدرّج "ه"

10:00 – 11:00 

 الّّتاكيبعلم    
 أ.شاغة عيسى

 14ق 

 11:00 – 12:00 

 علم املفردات 
 أ.عّزّي رشيد

 11ق 

 علم الّداللة
 أ.بوشنب حسني

 11ق 

 علم الّتراكيب
 أ.شاغة عيسى
 المدرّج "ه"

 الّنحو الوظيفيّ 
 أ.موساوي فريدة

 المدرّج "ه"

12:00 – 13:00 

 
 

    13:00 – 14:00 



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

 

 

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
     08:00 – 09:00 

 صوتيات 
 أ.مصطفاي ميينة

 15ق 

 الّداللةعلم 
 أ.بوشنب حسين

 01اإلمنترنيت 

  09:00 – 10:00 

 الحكامة والمواطنة  
 أ.هواشريّة بخنة
 المدرّج "ه"

 أصول الّنحو 
 أ.شريف عبد الحفيظ

 المدرّج "ه"

10:00 – 11:00 

 علم الّّتاكيب  
 أ.شاغة عيسى

 14ق 

 أصول الّنحو 
 أ.شريف عبد احلفيظ

 14ق 

11:00 – 12:00 

 الّتراكيبعلم    
 أ.شاغة عيسى
 المدرّج "ه"

 الّنحو الوظيفيّ 
 أ.موساوي فريدة

 المدرّج "ه"

12:00 – 13:00 

 
 

 علم املفردات
 أ.عّزّي رشيد

 11ق 

 علم الّداللة
 أ.بوشنب حسني

 11ق 

 الّنحو الوظيفيّ 
 أ.موساوي فريدة

 15ق 

 13:00 – 14:00 



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

 

 

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 علم املفردات 

 أ.عّزّي رشيد
 11ق 

   08:00 – 09:00 

 علم الّداللة  
 أ.بوشنب حسين
 01اإلنترنيت 

 أصول الّنحو
 أ.شريف عبد احلفيظ

 14ق 

 09:00 – 10:00 

 صوتيات 
 أ.مصطفاي ميينة

 15ق 

 الحكامة والمواطنة
 أ.هواشريّة بخنة
 المدرّج "ه"

 الّنحو الوظيفيّ 
 موساوّي فريدةأ.

 15ق 

 أصول الّنحو
 أ.شريف عبد الحفيظ

 المدرّج "ه"

10:00 – 11:00 

 علم الّداللة  
 حسني أ.بوشنب
 11ق 

  11:00 – 12:00 

 علم الّتراكيب   
 أ.شاغة عيسى
 المدرّج "ه"

 الّنحو الوظيفيّ 
 أ.موساوي فريدة

 المدرّج "ه"

12:00 – 13:00 

 
 
 

 علم الّّتاكيب 
 أ.شاغة عيسى

 14ق 

  13:00 – 14:00 



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

 

 

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 علم الّداللة  

 أ.بوشنب حسني
 11ق 

  08:00 – 09:00 

 علم املفردات 
 أ.عّزّي رشيد

 11ق 

 علم الّداللة
 أ.بوشنب حسين
 01اإلنترنيت 

  09:00 – 10:00 

 الحكامة والمواطنة  
 أ.هواشريّة بخنة
 المدرّج "ه"

 أصول الّنحو
 أ.شريف عبد احلفيظ

 14ق 

 أصول الّنحو
 أ.شريف عبد الحفيظ

 المدرّج "ه"

10:00 – 11:00 

   
 

 الوظيفيّ  الّنحو 
 أ.موساوّس فريدة

 15ق 

11:00 – 12:00 

 علم الّّتاكيب  
 أ.شاغة عيسى

 14ق 

 علم الّتراكيب
 أ.شاغة عيسى
 المدرّج "ه"

 الّنحو الوظيفيّ 
 أ.موساوي فريدة

 المدرّج "ه"

12:00 – 13:00 

 
 

 صوتيات
 أ.مصطفاي ميينة

 15ق 

   13:00 – 14:00 



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

 

 

 

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 األدب الّشعبّي المغاربيّ  

 كرغلي فاتحأ.
 المدرّج "ه"

 الحكامة والمواطنة
 أ.هواشريّة بخنة
 المدرّج "ه"

 المسرح المغاربيّ 
 أ.علوات كمال
 المدرّج "ه"

 08:00 – 09:00 

 الّنّص الّسردّي املغاربّ 
 أ.بوتايل حمّمد

 09 ق

 أدب اهلامش  
 أ.قارة حسني
 16ق 

 الّنص الشعري املغاربّ 
 هواشريّة خبنةأ.

 11ق 

09:00 – 10:00 

 الّنّص السردّي المغاربيّ 
 أ.بوتالي محّمد
 المدرّج "ه"

 ألدب الّشعيّب املغاربّ ا
 أ.كرغلي فاتح

 16ق 

 

 
 أدب مقارن

 أ.طّيب نفيسة
 02اإلنّتنيت 

 10:00 – 11:00 

 املسرح املغاربّ   
 كمالأ.علوات  

 16 ق

 الّنص الشعري المغاربيّ  
 أ.هواشريّة بختة

 01نترنيت اإل

11:00 – 12:00 

     12:00 – 13:00 

 
 
 

    13:00 – 14:00 



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

 

 

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 الّنّص الّسردّي املغاربّ 
 أ.بوتايل حمّمد

 09 ق

 األدب الّشعبّي المغاربيّ 
 أ.كرغلي فاتح
 المدرّج "ه"

 الحكامة والمواطنة
 أ.هواشريّة بخنة
 المدرّج "ه"

 المسرح المغاربيّ 
 أ.علوات كمال
 المدرّج "ه"

 08:00 – 09:00 

 املغاربّ ألدب الّشعيّب ا
 أ.كرغلي فاتح

 16ق 

 أدب مقارن  
 أ.طّيب نفيسة

 02اإلنّتنيت 

 
 
 
 

09:00 – 10:00 

 الّنّص السردّي المغاربيّ 
 أ.بوتالي محّمد
 المدرّج "ه"

 املسرح املغاربّ  
 لأ.علوات كما

 16 ق

 الّنص الشعري املغاربّ  
 هواشريّة خبنةأ.

 11ق 

10:00 – 11:00 

 أدب اهلامش   
 حسنيأ.قارة 
 16ق 

 الّنص الشعري المغاربيّ 
 أ.هواشريّة بختة

 01نترنيت اإل

11:00 – 12:00 

     12:00 – 13:00 

     13:00 – 14:00 



 

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

 

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 ألدب الّشعيّب املغاربّ ا

 أ.كرغلي فاتح
 16ق 

 األدب الّشعبّي المغاربيّ 
 أ.كرغلي فاتح

 "المدرّج "ه

 الحكامة والمواطنة
 أ.هواشريّة بخنة
 المدرّج "ه"

 المسرح المغاربيّ 
 أ.علوات كمال
 المدرّج "ه"

 08:00 – 09:00 

 الّنّص الّسردّي املغاربّ  
 أ.بوتايل حمّمد

 17ق 

 املسرح املغاربّ 
 كمالأ.علوات  

 16 ق

 الّنص الشعري املغاربّ 
 هواشريّة خبنةأ.

 13ق 

 
 
 
 

09:00 – 10:00 

 الّنّص السردّي المغاربيّ 
 أ.بوتالي محّمد
 المدرّج "ه"

 أدب اهلامش  
 أ.قارة حسني

 16ق 

 10:00 – 11:00 

 الّنص الشعري المغاربيّ     
 أ.هواشريّة بختة

 01نترنيت اإل

11:00 – 12:00 

 أدب مقارن   
 أ.طّيب نفيسة

 02اإلنّتنيت 

 12:00 – 13:00 

 
 
 

    13:00 – 14:00 



 

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

 الّتوقيت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 األدب الّشعبّي المغاربيّ  

 فاتح أ.كرغلي
 المدرّج "ه"

 الحكامة والمواطنة
 أ.هواشريّة بخنة
 المدرّج "ه"

 المسرح المغاربيّ 
 أ.علوات كمال
 المدرّج "ه"

 08:00 – 09:00 

 األدب الّشعيّب املغاربّ  
 أ.كرغلي فاتح

 16ق 

 املسرح املغاربّ  
 كمالأ.علوات  

 17 ق

 09:00 – 10:00 

 الّنّص السردّي المغاربيّ 
 محّمد أ.بوتالي

 "المدرّج "ه"

 الّنّص الّسردّي املغاربّ 
 أ.بوتايل حمّمد

 09 ق

 الّنص الشعري املغاربّ  
 هواشريّة خبنةأ.

 13ق 

 10:00 – 11:00 

 الّنص الشعري المغاربيّ     
 أ.هواشريّة بختة

 01نترنيت اإل

11:00 – 12:00 

     12:00 – 13:00 
 
 
 
 
 
 

 أدب اهلامش  
 أ.قارة حسني

 16ق 

 13:00 – 14:00 

 أدب مقارن   
 أ.طّيب نفيسة

 02اإلنّتنيت 

 14:00 – 15:00 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:              جدول توقيت الّسنة الثّالثة/ تخّصص: نقد ومناهج          الفوج األّول         الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 النقد الّنفسانّ  09:00 – 08:00
 أ.حيدوش أمحد

 17ق

 الحكامة والمواطنة 
 أ.هواشريّة بخنة
 المدرّج "ه"

  

 الّنقد البنيوّي الّتكويني    10:00 – 09:00
 أ.تومّي سعيدة

 01اإلنترنيت 

 

 النقد الّنفسانيّ  11:00 – 10:00
 أ.حيدوش أحمد

 01األنترنيت 

 الّنقد األسلوبّ  
 حسنيأ.قارة 
 17ق 

 الّنقد البنيوّي الّتكويين
 أ.تومّي سعيدة

 17ق 

 

 الّنقد الموضوعاتي  12:00 – 11:00
 أ.بحرّي بشير

 01اإلنترنيت 

 الّنقد األسلوبيّ 
 أ.قارة حسين

 01اإلنترنيت 

 الّتقد الثّقافّ 
 أ.تومّي سعيدة

 17ق 

 

 الّنقد املوضوعايت  13:00 – 12:00
 أ.حبرّي بشري

 17ق 

 

 

  

 نظريّة القراءة والّتأويل    14:00 – 13:00
 أ.يعقوب قادة

 17ق 

 

14:00 – 15:00      

 

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:              جدول توقيت الّسنة الثّالثة/ تخّصص: نقد ومناهج          الفوج الثّاني         الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 الحكامة والمواطنة   09:00 – 08:00
 أ.هواشريّة بخنة
 المدرّج "ه"

 نظريّة القراءة والّتأويل
 أ.يعقوب قادة

 17ق 

 

 النقد الّنفسانّ  10:00 – 09:00
 أ.حيدوش أمحد

 17ق

 الّنقد األسلوبّ  
 أ.قارة حسني

 17ق 

 الّنقد البنيوّي الّتكويني
 أ.تومّي سعيدة

 01 اإلنترنيت

 الّنقد البنيوّي الّتكويين
 أ.تومّي سعيدة

 17ق 
 النقد الّنفسانيّ  11:00 – 10:00

 أ.حيدوش أحمد
 01األنترنيت 

 الّنقد املوضوعايت
 أ.حبرّي بشري

 17ق 

 الّتقد الثّقافّ   
 أ.تومّي سعيدة

 17ق 
 الّنقد الموضوعاتي  12:00 – 11:00

 أ.بحرّي بشير
 01اإلنترنيت 

 األسلوبيّ  الّنقد
 أ.قارة حسين

 01اإلنترنيت 

  

12:00 – 13:00      

13:00 – 14:00      

14:00 – 15:00      

 

 

 

 


