
 م2022    -م   2021السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:              قسم الّلغة واألدب العربيّ            جدول توقيت السّنة الثّالثة  ليسانس / تخّصص: لسانيّات عامّة            الفوج األّول      
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 لسانّيات عربّية  09:00 – 08:00
 أ.شاغة عيسى

 08ق 

   

 لسانّيات الّنصّ  10:00 – 09:00
 أ.موساوّي فريدة

 قا.المطالعة

 لسانّيات عربّية
 أ.شاغة عيسى
 قا.المطالعة

 المصطلحّية 
 أ.عزّي رشيد
 قا.المطالعة

 المعجمّية
 أ.مصطفاي يمينة

 قا.المطالعة
 الّنصّ لسانيات  11:00 – 10:00

 أ.موساوّي فريدة
 08ق 

 علم الّداللة 
 أ.بوشنب حسين

 قا.المطالعة

 املصطلحّية
 أ.عّزي رشيد

 12ق 

 املعجمّية
 أ.مصطفاي ميينة

 12ق 
 علم الّداللة   12:00 – 11:00

 أ.بوشنب حسني
 08ق 

  

 منهجّية البحث الّلغويّ   13:00 – 12:00
 أ.محودّي فتيحة

 10ق 

 مدارس نحويّة
 عبد الحفيظأ.شريف 

 قا.المطالعة

   

 منهجّية البحث الّلغويّ  14:00 – 13:00
 أ.حمودّي فتيحة

 قا.المطالعة

 مدارس حنويّة
 أ.شريف عبد احلفيظ

 13ق 

 ترمجة املصطلح الّلغويّ 
 أ.سعداوّي سهام

 15ق 

  

14:00- 15:00  
 

    

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



 م2022    -م   2021داسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:  العربيّ            جدول توقيت السّنة الثّالثة  ليسانس / تخّصص: لسانيّات عامّة            الفوج الثّاني                   السّ قسم الّلغة واألدب 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

08:00 – 09:00   
 

   

 لسانّيات الّنصّ  10:00 – 09:00
 أ.موساوّي فريدة

 قا.المطالعة

 لسانّيات عربّية
 أ.شاغة عيسى
 قا.المطالعة

 المصطلحّية 
 أ.عزّي رشيد
 قا.المطالعة

 المعجمّية
 أ.مصطفاي يمينة

 قا.المطالعة
 لسانّيات عربّية  11:00 – 10:00

 أ.شاغة عيسى
 08ق 

 علم الّداللة
 حسين أ.بوشنب

 قا.المطالعة

  

 لسانّيات الّنصّ  12:00 – 11:00
 أ.موساوّي فريدة

 08ق 

 ترمجة املصطلح الّلغويّ  
 أ.سعداوّي سهام

 15ق 

 املصطلحّية
 أ.عّزي رشيد

 12ق 

 املعجمّية
 أ.مصطفاي ميينة

 12ق 
 مدارس نحويّة   13:00 – 12:00

 أ.شريف عبد الحفيظ
 قا.المطالعة

 علم الّداللة
 حسني أ.بوشنب
 08ق 

  

 منهجّية البحث الّلغويّ  14:00 – 13:00
 أ.حمودّي فتيحة

 قا.المطالعة

    

 منهجّية البحث الّلغويّ  15:00 -14:00
 أ.محودّي فتيحة

  09ق 

 مدارس لسانّية
 أ.شريف عبد احلفيظ

 13ق 

   

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



 م2022    -م   2021السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:         قسم الّلغة واألدب العربيّ            جدول توقيت السّنة الثّالثة  ليسانس / تخّصص: أدب عربيّ            الفوج األّول           
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 قضايا الّنّص الّشعرّي الحديث والمعاصر 09:00 – 08:00
 أ.لطرش صليحة 

 المدرّج "ه"

 
 

 أدب الّطفل
 أ.علوات كمال
 قا.المطالعة

 الّسرديات العربّية الحديثة
 أ.كرغلّي فاتح
 المدرّح "ه"

 

 قضايا الّنّص الّشعرّي احلديث واملعاصر 10:00 – 09:00
 أ.لطرش صليحة

 13ق 

 أدب الّطفل 
 علوات كمالأ.

 11ق 

 الّسرديّات العربّية احلديثة واملعاصرة
 أ.كرغلّي فاتح

 11ق 

 اآلداب العالمّية المعاصرة
 أ.جبارة إسماعيل

 المدرّج "ه"
 القديم جمالّيات الّسرد العربيّ    11:00 – 10:00

 أ.بوتالي محّمد
 المدرّج "ه"

 اآلداب العاملّية املعاصرة 
 أ.جبارة إمساعيل

 13ق 
 قضايا الّنّص الّشعرّي القديم    12:00 – 11:00

 أ.عبد الّدايم عبد الّرجمن
 المدرّج "ه"

 

 منهجّية البحث األدبيّ   13:00 – 12:00
 أ.آيت إحدادن كريمة

 المدرّج "ه"

 ترمجة املصطلح األدبّ  
 أ.سعداوّي سهام

 15ق 

 قضايا الّنّص الّشعرّي القدمي
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمحن

 14ق 

 

 منهجّية البجث األدّب  14:00 – 13:00
 أ.آيت إحدادن كرمية

 13ق 

 القدمي  مجالّيات الّسرد العربّ  
 أ.بوتايل حمّمد

 13ق 

  

14:00- 15:00      
15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 

 



 م2022    -م   2021/ تخّصص: أدب عربيّ            الفوج الثّاني                   السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:   قسم الّلغة واألدب العربيّ            جدول توقيت السّنة الثّالثة  ليسانس
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 قضايا الّنّص الّشعرّي الحديث والمعاصر 09:00 – 08:00
 أ.لطرش صليحة 

 المدرّج "ه"

 
 

 أدب الّطفل
 أ.علوات كمال
 قا.المطالعة

 الّسرديات العربّية الحديثة
 أ.كرغلّي فاتح
 المدرّح "ه"

 

 القدمي مجالّيات الّسرد العربّ    10:00 – 09:00
 أ.بوتايل حمّمد

 13ق 

 اآلداب العالمّية المعاصرة 
 أ.جبارة إسماعيل

 المدرّج "ه"
 الّشعرّي احلديث واملعاصرقضايا الّنّص  11:00 – 10:00

 أ.لطرش صليحة
 13ق 

 جمالّيات الّسرد العربيّ  
 أ.بوتالي محّمد
 المدرّج "ه"

 الّسرديّات العربّية احلديثة
 أ.كرغلّي فاتح

 13ق 

 ترمجة املصطلح األدبّ 
 أ.سعداوّي سهام

 15ق 
 منهجّية البحث األدبّ  12:00 – 11:00

 أ.آيت إحدادن كرمية
 11ق 

 الّنّص الّشعرّي القديمقضايا   
 أ.عبد الّدايم عبد الّرجمن

 المدرّج "ه"

 اآلداب العاملّية
 أ.جبارة إمساعيل

 13ق 
 منهجّية البحث األدبيّ   13:00 – 12:00

 أ.آيت إحدادن كريمة
 المدرّج "ه"

    

13:00 – 14:00  
 

    

 أدب الّطفل 15:00 -14:00
 أ.علوات كمال

 11ق 

 الّشعرّي القدميقضايا الّنّص   
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمحن

 14ق 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



 م2022    -م   2021/ تخّصص: أدب عربيّ            الفوج الثّالث                  السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:   قسم الّلغة واألدب العربيّ            جدول توقيت السّنة الثّالثة  ليسانس
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 قضايا الّنّص الّشعرّي الحديث والمعاصر 09:00 – 08:00
 أ.لطرش صليحة 

 المدرّج "ه"

 
 

 أدب الّطفل
 أ.علوات كمال
 قا.المطالعة

 والمعاصرة الّسرديات العربّية الحديثة
 أ.كرغلّي فاتح
 المدرّح "ه"

 اآلداب العاملّية املعاصرة
 أ.جبارة إمساعيل

 13ق 
 ترمجة املصطلح األدبّ    10:00 – 09:00

 أ.سعداوّي سهام
 15ق 

 اآلداب العالمّية المعاصرة 
 إسماعيل أ.جبارة

 المدرّج "ه"
 القديم جمالّيات الّسرد العربيّ    11:00 – 10:00

 أ.بوتالي محّمد
 المدرّج "ه"

 قضايا الّنّص الّشعرّي القدمي
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمحن

 14ق 

 

 قضايا الّنّص الّشعرّي احلديث واملعاصر 12:00 – 11:00
 أ.لطرش صليحة

 13ق 

 القديمقضايا الّنّص الّشعرّي   
 أ.عبد الّدايم عبد الّرجمن

 المدرّج "ه"

 

 منهجّية البحث األدبيّ   13:00 – 12:00
 أ.آيت إحدادن كريمة

 المدرّج "ه"

 الّسرديّات العربّية احلديثة واملعاصرة  
 أ.كرغلّي فاتح

 13ق 

 

13:00 – 14:00      
 األدبّ  منهجّية البحث 15:00 -14:00

 أ.آيت إحدادن
 13ق 

    

 أدب الّطفل 16:00 – 15:00
 أ.علوات كمال

 11ق 

    

16:00 – 17:00      

  



 م2022    -م   2021/ تخّصص: نقد ومناهج            الفوج األّول                  السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:   قسم الّلغة واألدب العربيّ            جدول توقيت السّنة الثّالثة  ليسانس 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 الّنقد األدّب اجلزائريّ   09:00 – 08:00
 أ.لطرش صليحة

 16ق 

 الّنفسّي لألدبالّتحليل   
 أ.حيدوش أحمد

 01اإلنترنيت 
 تطبيقات نقديّة 10:00 – 09:00

 أ.بوعامر كريمة
 01اإلنترنيت 

 الّنقد األدبّي الجزائريّ 
 أ.لطرش صبيحة

 01اإلنترنيت 

 البنيويّ الّنقد 
 أ.قارة حسين

 01اإلنترنيت 

 الّتحليل الّنفسّي لألدب 
 أ.حيدوش أمحد

 16ق 
 الّنقد البنيويّ    11:00 – 10:00

 أ.قارة حسني
 16ق 

 الّنقد الّسيميائيّ 
بحرّي بشيرأ.  

 01اإلنترنيت 

 

 الّنقد الّسيميائيّ    ق 12:00 – 11:00
 حبرّي بشريأ.

 16ق 

 ترمجة املصطلح األدبّ 
 أ.سعداوّي سهام

 15ق 
12:00 – 13:00   

 
 الّنقد االجتماعيّ 
 أ.تومّي سعيدة

 01اإلنترنيت 

   

 تطبيقات نقديّة 14:00 – 13:00
 أ.بوعامر كرمية

 14ق 

 الّنقد االجتماعيّ 
 أ.تومّي سعيدة

 01اإلنرتنيت 

 قراءة الّنصوص الّنقديّة 
 أ.يعقوب قادة

 01اإلنترنيت 

 

 قراءة الّنّصوص الّنقديّة    15:00 -14:00
 أ.يعقوب قادة

 13ق 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



 


