
 م2022    -م   2021املوسم اجلامعيّ:                        الثّاينالسّداسيّ              قسم اللّغة واألدب العريبّ            جدول توقيت السّنة الثّالثة  ليسانس / ختّصص: لسانيّات عامّة            الفوج األوّل      
 خلميسا األربعاء الثالاثء االثنني األحد التّوقيت

اكيب  09:00  –  08:00  علم الّتر
 أ.شاغة عيسى

 13ق 

 صوتيات
 أ.مصطفاي ميينة

 13ق 

  

 الّنحو الوظيفيّ  10:00  –  09:00
 أ.موساوّي فريدة

 قا.املطالعة

 علم الرتاكيب
 أ.شاغة عيسى

 قا.املطالعة

   

 النرحو الوظيفير  11:00  –  10:00
 أ.موساوير فريدة

 13ق 

 علم الّداللة 
 بوشنب حسني أ.

 قا.املطالعة

  

 علم الدراللة   12:00  –  11:00
 أ.بوشنب حسني

 13ق 

  

 أصول الّنحو    13:00  –  12:00
 أ.شريف عبد احلفيظ 

 قا.املطالعة

 علم املفردات
 أ.عزري رشيد

 12ق 

  

 مدارس حنويرة  14:00  –  13:00
 أ.شريف عبد احلفيظ

 13ق 

   

14:00-  15:00  
 

 واملواطنة  احلكامة 
 أ.هوائريّة خبتة
 قا.املطالعة

  

15:00  –  16:00      

16:00  –  17:00      



 م 2022    -م    2021املوسم اجلامعيّ:  الثّاين                      السّداسيّ                 قسم اللّغة واألدب العريبّ            جدول توقيت السّنة الثّالثة  ليسانس / ختّصص: لسانيّات عامّة            الفوج الثّاين      
 اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد التّوقيت

08:00  –  09:00   
 

   

 الّنحو الوظيفيّ  10:00  –  09:00
 أ.موساوّي فريدة

 قا.املطالعة

 علم الرتاكيب
 أ.شاغة عيسى

 قا.املطالعة

 صوتيات
 أ.مصطفاي ميينة

 11ق 

  

اكيب  11:00  –  10:00  علم الّتر
 أ.شاغة عيسى

 13ق 

 علم الّداللة
 أ.بوشنب حسني 

 قا.املطالعة

  

 النرحو الوظيفير  12:00  –  11:00
 أ.موساوير فريدة

 13ق 

    

 أصول الّنحو    13:00  –  12:00
 أ.شريف عبد احلفيظ 

 قا.املطالعة

 علم الدراللة
 أ.بوشنب حسني

 13ق 

  

 علم املفردات   14:00  –  13:00
 أ.عزري رشيد

 12ق 

  

 أصول النرحو  15:00  -14:00
 أ.شريف عبد احلفيظ

 13ق 

 احلكامة واملواطنة
 أ.هوائريّة خبتة
 قا.املطالعة

  

15:00  –  16:00      

16:00  –  17:00      

 



 م 2022     -م   2021املوسم اجلامعيّ:  الثّاين                       / ختّصص: أدب عريبّ            الفوج األوّل                  السّداسيّ    قسم اللّغة واألدب العريبّ            جدول توقيت السّنة الثّالثة  ليسانس
 اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد التّوقيت

08:00  –  09:00   
 

 املسرح املغاريبّ 
 أ.علوات كمال

 قا.املطالعة

 األدب الّشعيّب املغاريبّ 
 أ.كرغلّي فاتح

 قا.املطالعة

 

 األدب الشرعيبر املغاربر     10:00  –  09:00
 أ.كرغلير فاتح

 13ق 

 

 األدب املقارن 11:00  –  10:00
 أ.طيرب نفيسة

 16ق 

 الّنّص الّسردّي املغاريبّ  
 أ.بواتيل حمّمد

 01اإلنرتنيت  

  

 أدب اهلامش 12:00  –  11:00
 أ.قارة حسني

 12ق 

 الّنّص الّشعرّي املغاريبّ   
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمجن

 قا.املطالعة

 

 النرصر الشرعرير املغاربر       13:00  –  12:00
 أ.عبد الدرامي عبد الررمحن

 15ق 

 

 النرصر السرردير املغاربر    14:00  –  13:00
 .بواتيل حممرد

 15ق 

  

 املغاربر املسرح  15:00  -14:00
 أ.علوات كمال

 16ق 

 احلكامة واملواطنة 
 أ.هوائريّة خبتة
 قا.املطالعة

  

15:00  –  16:00      

16:00  –  17:00      

 



 م2022    -م   2021املوسم اجلامعيّ:  الثّاين                      / ختّصص: أدب عريبّ            الفوج الثّاين                   السّداسيّ    قسم اللّغة واألدب العريبّ            جدول توقيت السّنة الثّالثة  ليسانس
 اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد التّوقيت

08:00  –  09:00   
 

 املسرح املغاريبّ 
 أ.علوات كمال

 قا.املطالعة

 األدب الّشعيّب املغاريبّ 
 أ.كرغلّي فاتح

 قا.املطالعة

 

 النرصر السرردير املغاربر    10:00  –  09:00
 أ.بواتيل حممرد

 15ق 

  

 أدب اهلامش 11:00  –  10:00
 أ.قارة حسني

 12ق 

 الّنّص الّسردّي املغاريبّ  
 أ.بواتيل حمّمد

 01اإلنرتنيت  

 األدب الشرعيبر املغاربر 
 فاتح أ.كرغلير 

 13ق 

 

 الّنّص الّشعرّي املغاريبّ     12:00  –  11:00
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمجن

 قا.املطالعة

 

12:00  –  13:00        
 

 األدب املقارن 14:00  –  13:00
 طيرب نفيسة أ.

 12ق 

    

 احلكامة واملواطنة   15:00  -14:00
 أ.هوائريّة خبتة
 قا.املطالعة

 النرصر الشرعرير املغاربر 
 أ.عبد الدرامي عبد الررمحن

 13ق 

 

 املسرح املغاربر  16:00  –  15:00
 أ.علوات كمال

 16ق 

    

16:00  –  17:00      



 م2022    -م   2021املوسم اجلامعيّ:  الثّاين                      / ختّصص: أدب عريبّ            الفوج الثّالث                  السّداسيّ    قسم اللّغة واألدب العريبّ            جدول توقيت السّنة الثّالثة  ليسانس
  األربعاء الثالاثء االثنني األحد التّوقيت

08:00  –  09:00   
 

 املسرح املغاريبّ 
 أ.علوات كمال

 قا.املطالعة

 األدب الّشعيّب املغاريبّ 
 أ.كرغلّي فاتح

 قا.املطالعة

 

 املسرح املغاربر    10:00  –  09:00
 أ.علوات كمال

 14ق 

  

 الّنّص الّسردّي املغاريبّ    11:00  –  10:00
 أ.بواتيل حمّمد

 01اإلنرتنيت  

 النرصر الشرعرير املغاربر 
 أ.عبد الدرامي عبد الررمحن

 15ق 

 

 الّنّص الّشعرّي املغاريبّ     12:00  –  11:00
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمجن

 قا.املطالعة

 

 النرصر السرردير املغاربر      13:00  –  12:00
 أ.بواتيل حممرد

 15ق 

 األدب الشرعيبر املغاربر 
 أ.كرغلير فاتح

 13ق 

 

 أدب اهلامش 14:00  –  13:00
 أ.قارة حسني

 13ق 

    

 األدب املقارن 15:00  -14:00
 طيرب نفيسة أ.

 12ق 

 احلكامة واملواطنة 
 أ.هوائريّة خبتة
 قا.املطالعة

  

15:00  –  16:00      

16:00  –  17:00      

  



 م2022    -م   2021املوسم اجلامعيّ:  الثّاين                      / ختّصص: نقد ومناهج            الفوج األوّل                  السّداسيّ    قسم اللّغة واألدب العريبّ            جدول توقيت السّنة الثّالثة  ليسانس
 اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد التّوقيت

 النّقد النّفساينّ      09:00  –  08:00
 أ.حيدوش أمحد

 01اإلنرتنيت  
 األسلويبّ النّقد     10:00  –  09:00

 أ.قارة حسني 
 01اإلنرتنيت  

 النرقد النرفسانر  
 أ.حيدوش أمحد

 16ق 
 النرقد األسلوبر    11:00  –  10:00

 أ.قارة حسني
 16ق 

  

 القد الثرقافر   12:00  –  11:00
 أ.تومير سعيدة

 16ق 

 النرقد املوضوعاتر  
 أ.حبرير بشري

 16ق 

 

12:00  –  13:00    
 

 النّقد البنيوي التكوينّ 
 أ.تومّي سعيدة

 01اإلنرتنيت  

 املوضوعاتّ النّقد   
حبرّي بشريأ.  

 01اإلنرتنيت  

 

 النرقد البنيوير التركوينر   14:00  –  13:00
 أ.تومير سعيدة

 16ق 

   

 احلكامة واملواطنة   15:00  -14:00
 أ.هوائريّة خبتة
 قا.املطالعة

والترأويلنظريرة   الفراءة 
 أ.يعقوب قادة

 16ق 

 

15:00  –  16:00      

16:00  –  17:00      

 


