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

08:00 – 09:00  
 

    

 نّص أدبّي حديث  10:00 – 09:00
 أ.العوفّي بوعالم
 المدرّج "ه"

 لسانّيات عاّمة
 أ.بوتمر جميلة
 قا.المطالعة

  

 نظريّة األدب 11:00 – 10:00
 أ.طّيب نفيسة

 مدرّج "ه"ال

 نّص أديّب حديث
 أ.العريّف بوعالم

 13ق 

 لسانّيات عاّمة
 أ.بومتر مجيلة

 14ق 

 مدخل إلى األدب المقارن
 أ.عزيزّي مليكة
 المدرّج "ه"

 نقد أديّب حديث
 بوعامر كرميةأ.

 14ق 
 مدخل إىل األدب املقارن    12:00 – 11:00

 أ.عزيزّي مليكة
 14ق 

 نقد أدبّي حديث
 أ.بوعامر كريمة
 المدرّج "ه"

 علم الّصرف  13:00 – 12:00
 أ.بوشان فتيحة

 11ق 

    

 الّصرف علم 14:00 – 13:00
 أ.بوشان فتيحة
 المدرّج "ه"

 نظريّة األدب
 أ.طّيب نفيسة

 12ق 

 األسلوبّية وتحليل الخطاب 
 قاني وهيبةأ.

 قا.المطالعة

 

 لغة إجتليزيّة 15:00 -14:00
 أ.دردان يامسينة

 07ق 

 األسلوبّية وحتليل اخلطاب  
 أ.قاين وهيبة

 15ق 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



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

 لغة إجنليزيّة  09:00 – 08:00
 أ.حّرش سّجية

 12ق 

   

 نّص أدبّي حديث  10:00 – 09:00
 أ.العوفّي بوعالم
 المدرّج "ه"

 لسانّيات عاّمة
 أ.بوتمر جميلة
 قا.المطالعة

  

 نظريّة األدب 11:00 – 10:00
 أ.طّيب نفيسة

 مدرّج "ه"ال

 مدخل إلى األدب المقارن  
 أ.عزيزّي مليكة
 المدرّج "ه"

 

 علم الّصرف 12:00 – 11:00
 أ.بوشان فتيحة

 10ق 

 لسانّيات عاّمة 
 أ.بومتر مجيلة

 14ق 

 األسلوبّية وحتليل اخلطاب
 أ.قاين وهيبة

 15ق 

 نقد أدبّي حديث
 أ.بوعامر كريمة
 المدرّج "ه"

 نظريّة األدب   13:00 – 12:00
 أ.طّيب نفيسة

 12ق 

 مدخل إىل األدب املقارن 
 أ.عزيزّي مليكة 

 10ق 

 نقد أديّب حديث
 أ.بوعامر كرمية

 14ق 
 علم الّصرف 14:00 – 13:00

 أ.بوشان فتيحة
 المدرّج "ه"

 األسلوبّية وتحليل الخطاب  
 أ.قاني وهيبة
 قا.المطالعة

 

 نّص أديّب حديث  15:00 -14:00
 أ.العويّف بوعالم

 07ق 

   

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



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

 نقد أديّب حديث     09:00 – 08:00
 بوعامر كرمية أ.

 14ق 
 علم الّصرف 10:00 – 09:00

 أ.بوشان فتيحة
 09ق 

 نّص أدبّي حديث
 أ.العوفّي بوعالم
 المدرّج "ه"

 لسانّيات عاّمة
 أ.بوتمر جميلة
 قا.المطالعة

  

 نظريّة األدب 11:00 – 10:00
 أ.طّيب نفيسة

 مدرّج "ه"ال

 مدخل إلى األدب المقارن  
 أ.عزيزّي مليكة
 المدرّج "ه"

 

 نقد أدبّي حديث     12:00 – 11:00
 أ.بوعامر كريمة
 المدرّج "ه"

 لغة إجنليزيّة   13:00 – 12:00
 ش سّجيةاأ.حرّ 

 16ق 

 األسلوبّية وحتليل اخلطاب 
 أ.قاين وهيبة

 15ق 

 

 علم الّصرف 14:00 – 13:00
 أ.بوشان فتيحة

 "ه" المدرّج

 نّص أديّب حديث
 أ.العويّف بوعالم

 09ق 

 األسلوبّية وتحليل الخطاب 
 أ.قاني وهيبة
 قا.المطالعة

 

 مدخل إىل األدب املقارن    15:00 -14:00
 أ.عزيزّي مليكة

 10ق 

 

 نظريّة األدب  16:00 – 15:00
 أ.طّيب نفيسة 

 12ق 

   

16:00 – 17:00      



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

 لسانّيات عاّمة 09:00 – 08:00
 أ.عيساوي عبد الّرمحان

 09ق 

 علم الّصرف
 أ.بوشان فتيحة

 14ق 

 نظريّة األدب
 أ.عابد رشيدة

 12ق 

  

 لسانّيات عاّمة 10:00 – 09:00
 أ.عيساوّي عبد الّرحمان

 المدرّج "ه"

 نّص أدبّي حديث
 أ.العوفّي بوعالم
 المدرّج "ه"

 نّص أديّب حديث 
 أ.العويّف بوعالم

 10ق 

 

 نقد أديّب حديث 11:00 – 10:00
 أ.بوعامر كرمية

 14ق 

 نظريّة األدب  
 أ.عابد رشيدة

 01اإلنترنيت 

 مدخل إلى األدب المقارن
 أ.عزيزّي مليكة
 المدرّج "ه"

 

 نقد أدبّي حديث     12:00 – 11:00
 أ.يوعامر كريمة
 المدرّج "ه"

 وتحليل الخطاب األسلوبّية     13:00 – 12:00
 أ.لخذارّي سعد

 قا.المطالعة

 

 علم الّصرف 14:00 – 13:00
 أ.بوشان فتيحة
 المدرّج "ه"

 لغة إجنليزيّة
 ش سّجيةاأ.حرّ 

 15ق 

   

 األسلوبّية وحتليل اخلطاب    15:00 -14:00
 أ.خلذارّي سعد 

 12ق 

 

 مدخل إىل األدب املقارن    16:00 – 15:00
 أ.عزيزّي مليكة

 10ق 

 

16:00 – 17:00      



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

 نّص أديّب حديث    09:00 – 08:00
 أ.العويّف بوعالم

 10ق 

 

 لسانّيات عاّمة 10:00 – 09:00
 أ.عيساوّي عبد الّرحمان

 المدرّج "ه"

 نّص أدبّي حديث
 أ.العوفّي بوعالم
 المدرّج "ه"

 نظريّة األدب 
 أ.عابد رشيدة

 12ق 

  

 عاّمة لسانّيات 11:00 – 10:00
 أ.عيساوّي عبد الّرمحان

 09ق 

 علم الّصرف 
 أ.بوشان فتيحة

 15ق 

 نظريّة األدب 
 أ.عابد رشيدة

 01اإلنترنيت 

 مدخل إلى األدب المقارن
 أ.عزيزّي مليكة
 المدرّج "ه"

 مدخل إىل األدب املقارن
 أ.عزيزّي مليكة

 10ق 
 لغة إجنليزيّة  12:00 – 11:00

 ش سّجيةاأ.حرّ 
 16ق 

 أدبّي حديثنقد   
 أ.يوعامر كريمة
 المدرّج "ه"

 األسلوبّية وتحليل الخطاب     13:00 – 12:00
 أ.لخذارّي سعد

 قا.المطالعة

 

 علم الّصرف 14:00 – 13:00
 أ.بوشان فتيحة
 المدرّج "ه"

 األسلوبّية وحتليل اخلطاب  
 أ.خلذارّي سعد

 15ق 

 

 نقد أديّب حديث 15:00 -14:00
 أ.بوعامر كرمية

 14ق 

    

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      
 



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

 لسانّيات عاّمة  09:00 – 08:00
 أ.عيساوي عبد الّرمحان

 09ق 

   

 لسانّيات عاّمة 10:00 – 09:00
 أ.عيساوّي عبد الّرحمان

 المدرّج "ه"

 نّص أدبّي حديث
 أ.العوفّي بوعالم
 المدرّج "ه"

   

 لغة إجنليزيّة 11:00 – 10:00
 أ.دردان يامسينة

 16ق 

 نظريّة األدب  
 رشيدة أ.عابد

 01اإلنترنيت 

 مدخل إلى األدب المقارن
 أ.عزيزّي مليكة
 المدرّج "ه"

 

 علم الّصرف  12:00 – 11:00
 أ.بوشان فتيحة

 14ق 

 نّص أديّب حديث 
 أ.العويّف بوعالم

 08ق 

 نقد أدبّي حديث
 أ.يوعامر كريمة
 المدرّج "ه"

 نقد أديّب حديث  13:00 – 12:00
 أ.بوعامر كرمية

 14ق 

 األدبنظريّة  
 أ.عابد رشيدة

 11ق 

 األسلوبّية وتحليل الخطاب
 أ.لخذارّي سعد

 قا.المطالعة

 مدخل إىل األدب املقارن
 أ.عزيزّي مليكة

 10ق 
 علم الّصرف 14:00 – 13:00

 أ.بوشان فتيحة
 المدرّج "ه"

 األسولوبّية وحتليل اخلطاب 
 أ.أودحيات نادية

 09ق 

  

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

16:00 – 17:00      

 
 



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

08:00 – 09:00    
 

  

 لسانّيات عاّمة 10:00 – 09:00
 أ.عيساوّي عبد الّرحمان

 المدرّج "ه"

 ّي حديثنّص أدب
 أ.العوفّي بوعالم
 المدرّج "ه"

 نقد أديّب حديث 
 أ.تومي سعيدة

 12ق 

 مدخل إىل األدب املقارن
 أ.عزيزّي مليكة

 10ق 
 لسانّيات عاّمة  11:00 – 10:00

 أ.عيساوّي عبد الّرمحان
 14ق 

 نظريّة األدب
 أ.عابد رشيدة

 01اإلنترنيت 

 مدخل إلى األدب المقارن
 أ.عزيزّي مليكة
 المدرّج "ه"

 

 علم الّصرف 12:00 – 11:00
 أ.طايل حكيمة
 قا.المطالعة

    
 

 لغة إجنليزيّة  13:00 – 12:00
 أ.دردان يامسينة

 12ق 

 األسلوبّية وتحليل الخطاب  
 أ.لخذارّي سعد

 قا.المطالعة

 

 نّص أديّب حديث    14:00 – 13:00
 أ.العويّف بوعالم

 08ق 

 

 نقد أدبّي حديث  15:00 -14:00
 أ.تومي سعيدة
 قا.المطالعة

 األسلوبّية وحتليل اخلطاب
 أ.أودحيات نادية

 09ق 

  

 علم الّصرف 16:00 – 15:00
 أ.طايل حكيمة

 09ق 

 نظريّة األدب 
 أ.عابد رشيدة

 11ق 

  

16:00 – 17:00      



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

08:00 – 09:00  
 

 نقد أديّب حديث  
 أ.تومّي سعيدة

 11ق 

 

 لسانّيات عاّمة 10:00 – 09:00
 أ.عيساوّي عبد الّرحمان

 المدرّج "ه"

 ّي حديثنّص أدب
 أ.العوفّي بوعالم
 المدرّج "ه"

   

 نظريّة األدب   11:00 – 10:00
 أ.عابد رشيدة

 01اإلنترنيت 

 مدخل إلى األدب المقارن
 أ.عزيزّي مليكة
 المدرّج "ه"

 

 علم الّصرف 12:00 – 11:00
 أ.طايل حكيمة
 قا.المطالعة

 لسانّيات عاّمة
 أ.عيساوّي عبد الّرمحان

 07ق 

 مدخل إىل األدب املقارن  
 أ.عزيزّي مليكة

 10ق 
12:00 – 13:00   

 
 األسلوبّية وحتليل اخلطاب 

 أ.أودحيات ناديثة
 09ق 

 وتحليل الخطاب األسلوبّية
 أ.لخذارّي سعد

 قا.المطالعة

 

 لغة إجنليزيّة 14:00 – 13:00
 أ.دردان يامسينة

 12ق 

 علم الّصرف
 أ.طايل حكيمة

 10ق 

 نظريّة األدب
 أ.عابد رشيدة

 11ق 

  

 نقد أدبّي حديث  15:00 -14:00
 أ.تومي سعيدة
 قا.المطالعة

 نّص أديّب حديث 
 أ.العويّف بوعالم

 08ق 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



 


