
 م2022    -م   2021الموسم الجامعيّ:                الثانيالفوج األّول(                   السّداسيّ  -)المجموعة األولى  –جدع مشترك  -السّنة األولى ليسانس –قسم الّلغة واألدب العربيّ                     جدول توقيت  
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

    )نثر( نقد أديّب قدمي  09:00 – 08:00
 أ.قامل مجال

 07ق 

 إعالم آلّ 
 أ.ساملي نادية

 قا.اإلعالم اآللّ 

 )نثر( نّص أدبّي قديم
 أ.بالولّي أحالم
 المدرّج "ه"

 

 )نثر( نّص أديّب قدمي 10:00 – 09:00
 أ.بالوّل أحالم

 07ق 

 )نثر( نقد أدبّي قديم
 أ.قالم جمال

 "ه"المدرّج 

  الّنحوعلم  
 طهراوّي بوعالمأ.

 07ق 

 

  الكتايبتقنيات الّتعبري  11:00 – 10:00
 أ.دمحون كاهنة

 08ق 

 الّنحوعلم  
 بودالية رشيدةأ.

 المدرّج"ه"

  

 لغة إجنليزيّة 12:00 – 11:00
 نعماين حفصةأ.

 14ق 

 فقه الّلغة
 أ.بورنان عمر
 المدرّج "ه"

 مصادر الّلغة واألدب 
 نوالأ.زالّل 

 08ق 

 

 تقنيات البحث   13:00 – 12:00
 محودّي فتيحةأ.

 10ق 

 مصادر الّلغة واألدب 
 أ.زاللّي نوال
 المدرّج "ه"

 

 فقه الّلغة   14:00 – 13:00
 أ.قاين وهيبة

 07ق 

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه"

  

14:00- 15:00   
 

   

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



 م2022    -م   2021الموسم الجامعيّ:  الثاني              الفوج الثّاني(                   السّداسيّ  -)المجموعة األولى –جدع مشترك  -السّنة األولى ليسانس –قسم الّلغة واألدب العربيّ                     جدول توقيت  
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 تقنّيات البحث 09:00 – 08:00
 أ.راحبّي عمرو

 11ق 

 فقه الّلغة 
 أ.بورنان عمر

 08ق 

 )نثر( نّص أدبّي قديم
 أ.بالولّي أحالم
 المدرّج "ه"

 

 )نثر( نقد أدبّي قديم  10:00 – 09:00
 أ.قالم جمال
 المدرّج"ه"

 إعالم آلّ 
 أ.ساملّي نادية

 اآللّ  قا.اإلعالم

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.زالّل نوال

 09ق 

 

 )نثر( نّص أديّب قدمي 11:00 – 10:00
 أ.بالوّل أحالم

 07ق 

 )نثر( نقد أديّب قدمي
 قامل مجال .أ

 07ق 

 الّنحوعلم 
 أ.بودالية رشيدة أ.

 المدرّج"ه"

 الّنحوعلم 
 طهراوّي بوعالم أ.

 07ق 

 

 الكتايبّ تقنّيات الّتعبري  12:00 – 11:00
 أ.دمحون كاهنة

 07ق 

 فقه الّلغة
 أ.بورنان عمر
 المدرّج "ه"

   

 لغة إجنليزيّة  13:00 – 12:00
 نعمايّن حفصةأ.

 14ق 

 مصادر الّلغة واألدب  
 أ.زاللّي نوال
 المدرّج "ه"

 

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية   14:00 – 13:00
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه"

  

14:00- 15:00    
 

  

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



 م2022    -م   2021الموسم الجامعيّ:  الثاني              الفوج الثّالث(                   السّداسيّ  -)المجموعة األولى  –جدع مشترك  -السّنة األولى ليسانس –قسم الّلغة واألدب العربيّ             جدول توقيت  
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 )نثر( نّص أدبّي قديم    09:00 – 08:00
 أ.بالولّي أحالم
 المدرّج "ه"

 

 )نثر( نقد أدبّي قديم  10:00 – 09:00
 أ.قالم جمال

 المدرّج"ه" 

 فقه الّلغة
 أ.بورنان عمر

 08ق 

  

 الّنحوعلم    11:00 – 10:00
 أ.بودالية رشيدة أ.

 المدرّج"ه"

  

 )نثر( نّص أديّب قدمي 12:00 – 11:00
 أ.بالوّل أحالم

 08ق 

 بالغة عربّية
 أ.بورنان عمر

 المدرّج "ه" 

 الّنحوعلم  
 طهراوّي بوعالم أ.

 07ق 

 

 تقنّيات الّتعبري الكتايبّ   13:00 – 12:00
 أ.دمحون كاهنة

 07ق 

 )نثر( نقد  أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

  07ق 

 إعالم آلّ 
 أ.ساملّي نادية

 قا.اإلعالم اآللّ 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.زاللّي نوال

 المدرّج "ه" 

 

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

 12ق 

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه" 

  

14:00- 15:00  
 

 تقنّيات البحث 
 أ.طييّب عيسى

 09ق 

  

 مصادر الّلغة واألدب    16:00 – 15:00
 أ.زالّل نوال

 08ق 

 

16:00 – 17:00      



 م2022    -م   2021الجامعيّ:  الموسم الثاني              الفوج الرّابع(                   السّداسيّ  -)المجموعة األولى  –جدع مشترك  -السّنة األولى ليسانس –قسم الّلغة واألدب العربيّ                     جدول توقيت  
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 فقه الّلغة  09:00 – 08:00
 أ.بورنان عمر

 09ق 

 )نثر( نقد أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

 07ق 

 )نثر( نّص أدبّي قديم
 أ.بالولّي أحالم

 المدرّج "ه" 

 

 )نثر( نقد أدبّي قديم  10:00 – 09:00
 جمال أ.قالم

 المدرّج"ه" 

 الّنحوعلم 
 طهراوّي بوعالم أ.

 09ق 

 )نثر( نّص أديّب قدمي
 أ.بالول أحالم

 10ق 

 

 الّنحوعلم    11:00 – 10:00
 أ.بودالية رشيدة أ.

 المدرّج"ه" 

 لغة إجنليزيّة
 أ.دردان يامسينة

 08ق 

 

 فقه الّلغة  12:00 – 11:00
 أ.بورنان عمر

 المدرّج "ه" 

 البحث تقنّيات  
 كرغلّي فاتح  أ.

 08ق 
 مصادر الّلغة واألدب     13:00 – 12:00

 أ.زاللّي نوال
 المدرّج "ه"

 إعالم آلّ 
 أ.ساملّي ناديّة

 قا.اإلعالم اآللّ 
 الكتايبّ تقنيات الّتعبري   14:00 – 13:00

 أ.دمحون كاهنة
 11ق 

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه"

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.زالّل نوال

 09ق 

 

14:00- 15:00   
 

   

15:00 – 16:00   
 
 

   

16:00 – 17:00      

 



 م2022    -م   2021الموسم الجامعيّ:  الثاني              الفوج الخامس(                   السّداسيّ  –)المجموعة األولى  –جدع مشترك  -السّنة األولى ليسانس –قسم الّلغة واألدب العربيّ                     جدول توقيت  
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 تقنّيات البحث  09:00 – 08:00
 ودّي فتيحةمحأ.

 12ق 

 )نثر( نّص أدبّي قديم 
 أ.بالولّي أحالم

 المدرّج "ه" 

 آلّ  إعالم
 أ.ساملي نادية

 قا.اإلعالم اآللّ 
 )نثر( نقد أدبّي قديم  10:00 – 09:00

 أ.قالم جمال
 المدرّج"ه" 

 )نثر( نقد أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

 07ق 

 مصادر الّلغة واألدب 
 أ.لوناس زاهية

 07ق 
 الّنحوعلم    11:00 – 10:00

 بودالية رشيدة أ.
 المدرّج"ه"

  

 الّلغةفقه   12:00 – 11:00
 أ.بورنان عمر

 المدرّج "ه" 

 فقه الّلغة
 أ.بورنان عمر

 09ق 

  

 لغة إجنليزيّة   13:00 – 12:00
 دردان يامسينةأ .

 13ق 

 مصادر الّلغة واألدب 
 أ.زاللّي نوال

 المدرّج "ه" 

 

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية   14:00 – 13:00
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه" 

 )نثر( نّص أديّب قدمي
 أ.بالوّل أحالم

 07ق 

 

 تقنّيات الّتعبري الكتايب  15:00 -14:00
 أ.دمحون كاهنة

 11ق 

  الّنحوعلم  
 مصطفاي ميينة أ.

 08ق 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



 م2022    -م   2021الموسم الجامعيّ:  الثاني              داسيّ السّ            الفوج السّادس(      –)المجموعة األولى  –جدع مشترك  -السّنة األولى ليسانس –قسم الّلغة واألدب العربيّ             جدول توقيت  
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 )نثر(نّص أدبّي قديم    09:00 – 08:00
 أ.بالولّي أحالم

 المدرّج "ه" 

 

 )نثر( أدبّي قديمنقد   10:00 – 09:00
 أ.قالم جمال

 المدرّج"ه" 

 إعالم آلّ   
 أ.ساملي نادية

 قا.اإلعالم اآللّ 

 فقه الّلغة  11:00 – 10:00
 أ.بورنان عمر

 08ق 

 الّنحوعلم 
 أ.بودالية رشيدة أ.

 المدرّج"ه" 

 )نثر( نّص أديّب قدمي
 أ.بالول أحالم

 12ق 

 مصادر الّلغة واألذب
 أ.لوناس زاهية

 07ق 
 فقه الّلغة  12:00 – 11:00

 أ.بورنان عمر
 المدرّج "ه" 

 )نثر( نقد أديّب قدمي
 يعقوب قادةأ.

 07ق 

  

 مصادر الّلغة واألذب     13:00 – 12:00
 أ.زاللّي نوال

 المدرّج "ه" 

 تقنّيات البحث
 أ.كرغلّي فاتح

 08ق 
 تاريخ الحضارة اإلنسانّية   14:00 – 13:00

 أ.تواتي عبد القادر
 المدرّج "ه"

 الّنحزعلم 
 مصطفاي ميينة أ.

 08ق 

 

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

 09ق 

 الكتايبّ تقنّيات الّتعبري 
 أ.بومتر فتيحة

 08ق 

  

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



 
 م2022    -م   2021الموسم الجامعيّ:  الثاني              الفوج السّابع(                   السّداسيّ  -)المجموعة األولى –جدع مشترك  -السّنة األولى ليسانس –قسم الّلغة واألدب العربيّ                     جدول توقيت  

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 إعالم آلّ   09:00 – 08:00
 أ.

 قا.اإلعالم اآللّ 

 الّنحوعلم 
 طهراوّي بوعالم أ.

 09ق 

 )نثر( نّص أدبّي قديم
 أ.بالولّي أحالم
 المدرّج "ه"

 

 )نثر( نقد أدبّي قديم  10:00 – 09:00
 أ.قالم جمال
 المدرّج"ه"

 الكتايبّ تقنّيات الّتعبري 
 أ. بومتر فتيحة

  16 ق

 لغة إجنليزيّة
 أ.دردان يامسينة

 08ق 

 

 الّنحوعلم    11:00 – 10:00
 بودالية رشيدة.أ.

 المدرّج"ه"

  

 فقه الّلغة  12:00 – 11:00
 أ.بورنان عمر
 المدرّج "ه"

   

 فقه الّلغة   13:00 – 12:00
 أ.بورنان عمر

 08ق 

 )نثر( نقد أديّب قدمي
 يعقوب قادة أ.

 07ق 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.زاللّي نوال
 المدرّج "ه"

 

 تقنّيات البحث  14:00 – 13:00
 فتيحةأ.محودّي 

 08ق 

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه"

  

 مصادر الّلغة واألدب   15:00 -14:00
 أ.عزّي رشيد

 15ق 

 )نثر( نقد أديّب قدمي
 أ.بالوّل أحالم

 07ق 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



 
 م2022    -م   2021الموسم الجامعيّ:           الثاني            الفوج الثّامن(                   السّداسيّ   -)المجموعة الثّانية –جذع مشترك   -السّنة األولى ليسانس   –قسم الّلغة واألدب العربيّ                     جدول توقيت  

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 فقه الّلغة     09:00 – 08:00
 أ.العريّب رابح

 07ق 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبري

 10ق 
 لغة إجنليزيّة 10:00 – 09:00

 نعمايّن حفصة أ.
 14ق 

 الّنحوعلم 
 أ.سامل زهّية

 08ق 

 )نثر( نقد أدبّي قديم 
 لعمورّي أمينةأ.
 المدرّج"ه"  

 الّلغة واألدبمصادر 
 أ.دردوخ زوبير
 المدرّج "ه"

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية 11:00 – 10:00
 أ.رابحّي عمرو
 المدرّج "ه"

 الّنحوعلم 
 أ.سالم زهية

 درّج "ه"الم

 إعالم آّل 
 أ.ساملّي نادية

 قا.اإلعالم اآللّ 

 )نثر( نقد أديّب قدمي 
 سعدوين حييأ.

 11ق 
 )نثر( قديمنّص أدبّي    12:00 – 11:00

 أ.حسين فتيحة
 "المدرّج "ه

 فقه الّلغة
 أ.العربّي رابح
 المدرّج "ه"

 

 البحثتقنّيات   13:00 – 12:00
 راحبّي عمرو أ.

 08ق 

 )نثر( أديّب قدمينّص  
 أ.حسني فتيحة

 08ق 

  

 تقنّيات الّتعبري الكتايبّ  14:00 – 13:00
 أ.شاغة عيسى

 09ق 

    

14:00- 15:00  
 

    

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



 
 م2022    -م   2021الموسم الجامعيّ:  الثاني              الفوج التّاسع(                  السّداسيّ  –)المجموعة الثّانية  –جذع مشترك   -السّنة األولى ليسانس   –جدول توقيت           العربيّ            قسم الّلغة واألدب
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 لغة إجنليزيّة 09:00 – 08:00
 نعمايّن حفصة أ.

 14ق 

 الّنحوعلم 
 أ.سامل زهية

 08ق 

 )نثر( قدمينقد أديّب   
 لعمورّي أمينة أ.

 11ق 
 البحث تقنّيات 10:00 – 09:00

 أ.عّزّي رشيد
 08ق 

 )نثر( نقد أدبّي قديم  
 أمينة لعموريّ أ.

 المدرّج"ه"

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبير
 المدرّج "ه"

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية 11:00 – 10:00
 أ.رابحّي عمرو
 المدرّج "ه"

 الّنحوعلم 
 أ.سالم زهية

 درّج "ه"الم

 فقه الّلغة 
 أ.العريّب رابح

 09ق 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبري

 10ق 
 )نثر( أدبّي قديم نصّ    12:00 – 11:00

 أ.حسين فتيحة
 "المدرّج "ه 

 فقه الّلغة
 أ.العربّي رابح
 المدرّج "ه"

 

 إعالم آلّ    13:00 – 12:00
 أ.

 قا.اإلعالم اآللّ 

 تقنّيات الّتعبري الكتايبّ 
 أ.بومتر فتيحة

 09ق  

   

 )نثر( أديّب قدمي نصّ    14:00 – 13:00
 أ.حسني فتيحة

 08ق 

  

14:00- 15:00      
 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



 م2022    -م   2021الموسم الجامعيّ:  الثاني              الفوج العاشر (                   السّداسيّ –)المجموعة الثّانية  –جذع مشترك   -السّنة األولى ليسانس   –قسم الّلغة واألدب العربيّ            جدول توقيت  
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 مصادر الّلغة واألدب 09:00 – 08:00
 أ.دردوخ زوبري

 10ق 

 لغة إجنليزيّة
 أ. نعمايّن حفصة

 14ق 

   

 علم الّنحو  10:00 – 09:00
 أ.شريف عبد احلفيظ

 10ق 

 )نثر( نقد أدبّي قديم 
 لعمورّي أمينةأ.
 المدرّج"ه" 

 واألدبمصادر الّلغة 
 أ.دردوخ زوبير
 المدرّج "ه"

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية 11:00 – 10:00
 أ.رابحّي عمرو
 المدرّج "ه"

 الّنحوعلم 
 أ.سالم زهية

 درّج "ه"الم

   

 )نثر( نّص أديّب قدمي 12:00 – 11:00
 أ.حسني فتيحة

 10ق 

 )نثر( نّص أدبّي قديم 
 أ.حسين فتيحة

 "المدرّج "ه

 فقه الّلغة
 أ.العربّي رابح
 المدرّج "ه"

 )نثر( قدمي نقد أديبّ 
 سعدوين حيي أ.

 11ق 
12:00 – 13:00     

 
 فقه الّلغة

 أ.العريّب رابح
 09ق 

 

 تقنّيات البحث 14:00 – 13:00
 راحبّي عمروأ.

 07ق 

 إعالم آلّ  
 أ.ساملي نادية
 قا.اإلعالم اآللّ 

  

 الكتايبّ تقنّيات الّتعبري  15:00 -14:00
 شاغة عيسىأ.

 09ق 

    

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



 م2022    -   م2021الموسم الجامعيّ:  الثاني              ج الحادي عشر(                   السّداسيّ الفو  -)المجموعة الثّانية –جذع مشترك   -السّنة األولى ليسانس   –قسم الّلغة واألدب العربيّ           جدول توقيت  
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 علم الّنحو  09:00 – 08:00
 أ.شريف عبد احلفيظ

 10ق 

 )نثر( نقد أديّب قدمي 
 لعمورّي أمينة أ.

 10ق 

 فقه الّلغة
 أ.العريّب رابح

 09ق 

 مصادر الّلغة واألدب 10:00 – 09:00
 أ.دردوخ زوبري

 10ق 

 تقنّيات البحث
 محودّي فتيحةأ.

 11ق 

 )نثر( نقد أدبّي قديم 
 لعمورّي أمينةأ.

 المدرّج"ه"

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبير

 المدرّج "ه" 
 تاريخ الحضارة اإلنسانّية 11:00 – 10:00

 أ.رابحي عمرو
 المدرّج "ه" 

 الّنحوعلم 
 أ.سالم زهية
 المدرّج "ه"

   

 )نثر( نّص أدبّي قديم   12:00 – 11:00
 أ.حسين فتيحة
 المدرّج "ه"

 فقه الّلغة
 أ.العربّي رابح
 المدرّج "ه"

  

 )نثر( نّص أديّب قدمي  13:00 – 12:00
 أ.حسني فتيحة

 10ق 

 الكتايبّ تقنّيات الّتعبري  
 طييّب عيسىأ.

 11 ق

  

 إعالم آلّ   14:00 – 13:00
 أ.

 قا.اإلعالم اآللّ 

   

 لغة إجنليزيّة  15:00 -14:00
 نعمايّن حفصةأ. 

 14ق 

   

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



 م2022    -م   2021الجامعيّ:  الموسم الثاني              الفوج الثّاني عشر(                   السّداسيّ –)المجموعة الثّانية  –جذع مشترك   -السّنة األولى ليسانس   –جدول توقيت      ة واألدب العربيّ            قسم الّلغ
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 الّنحوعلم    09:00 – 08:00
 أ.سامل زهية

 10ق 

  

 البحثتقنّيات  10:00 – 09:00
 أ.راحبّي عمرو

 12ق 

 إجنليزيّة لغة
 أ. نعمايّن حفصة

 14ق 

 )نثر( نقد أدبّي قديم 
 لعمورّي أمينةأ.

 "ه"المدرّج

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبير
 المدرّج "ه"

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية 11:00 – 10:00
 أ.رابحّي عمرو
 المدرّج "ه"

 الّنحوعلم 
 أ.سالم زهية

 رّج "ه"المد

 تقنّيات الّتعبري الّشفهيّ 
 طييّب عيسىأ.

 11 ق

 )نثر( أديّب قدمي نقد
 لعمورّي أمينة أ.

 10ق 

 فقه الّلغة
 أ.العريّب رابح

 09ق 
 مصادر الّلغة واألدب 12:00 – 11:00

 أ.دردوخ زوبري
 11ق 

 آلّ إعالم 
 أ.

 قا.اإلعالم اآللّ 

 )نثر( نّص أدبّي قديم
 أ.حسين فتيحة

 "المدرّج "ه

 فقه الّلغة
 أ.العربّي رابح
 المدرّج "ه"

 

12:00 – 13:00   
 
 

    

 )نثر( نّص أديّب قدمي 14:00 – 13:00
 أ.حسني فتيحة

 10ق 

    

14:00- 15:00  
 

    

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



 م2022    -م   2021الموسم الجامعيّ:  الثاني              السّداسيّ         عشر(      الفوج الثّالت –)المجموعة الثّانية  –جذع مشترك   -السّنة األولى ليسانس   –قسم الّلغة واألدب العربيّ                     جدول توقيت  
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 )نثر( نّص أديّب قدمي  09:00 – 08:00
 بوتال حمّمدأ.

 15 ق

  
 

 

 الّنحوعلم    10:00 – 09:00
 أ.سامل زهية

 10ق 

 )نثر( نقد أدبّي قديم
 لعمورّي أمينةأ.

 "ه"المدرّج

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبير
 المدرّج "ه"

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية 11:00 – 10:00
 أ.رابحّي عمرو
 المدرّج "ه"

 الّنحوعلم 
 أ.سالم زهية
 المدرّج "ه"

   

 لغة إجنليزيّة  12:00 – 11:00
 أ. نعمايّن حفصة

 14ق 

 )نثر( نّص أدبّي قديم
 أ.حسين فتيحة
 المدرّج "ه"

 الّلغةفقه 
 أ.العربّي رابح
 المدرّج "ه"

 فقه اللغة
 أ.العريّب رابح

 09ق 

 الكتايبّ تقنّيات الّتعبري    13:00 – 12:00
 أ.دمحون كاهنة

 11ق 

 )نثر( نقد أديّب قدمي 
 لعمورّي أمينة أ.

 10ق 

 

 مصادر الّلغة واألدب 14:00 – 13:00
 خلذارّي سعد أ.

 11ق 

    

 البحث تقنّيات  15:00 -14:00
 محودي فتيحةأ.

 08ق 

 
 

  

 إعالم ألّ   16:00 – 15:00
 أ.

 قا.اإلعالم اآللّ 

   

16:00 – 17:00      



 م2022    -م   2021الموسم الجامعيّ:  الثاني              الفوج الرّابع عشر(                   السّداسيّ  –)المجموعة الثّانية  –جذع مشترك   -السّنة األولى ليسانس   –جدول توقيت        غة واألدب العربيّ        قسم اللّ 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 تقنّيات البحث 09:00 – 08:00
 عّزّي رشيد أ.

 08ق 

    

 )نثر( نّص أديّب قدمي  10:00 – 09:00
 حمّمد بوتالأ.

 15 ق

 )نثر( نقد أدبّي قديم 
 لعمورّي أمينةأ.
 المدرّج"ه" 

 مصادر الّلغة واألدب
 أ.دردوخ زوبير
 المدرّج "ه"

 تاريخ الحضارة اإلنسانّية 11:00 – 10:00
 أ.رابحّي عمرو

 المدرّج "ه" 

 الّنحوعلم 
 أ.سالم زهية

 المدرّج "ه" 

 الّنحوعلم 
 أ.سامل زهية

 10ق 

  

 )نثر(  نّص أدبّي قديم   12:00 – 11:00
 أ.حسين فتيحة

 المدرّج "ه" 

 فقه الّلغة
 أ.العربّي رابح

 المدرّج "ه" 

 

 مصادر الّلغة واألدب  13:00 – 12:00
 أ.خلذارّي سعد

 11ق 

 لغة إجنليزيّة
 أ. نعمايّن حفصة

 14ق 

   

 الكتايبّ تقنّيات الّتعبري    14:00 – 13:00
 طييّب عيسىأ.

 11 ق

 )نثر( قدمينقد أديّب 
 لعمورّي أمينةأ.

 10ق 

 

 فقه الّلغة  15:00 -14:00
 قاين وهيبةأ.

 07ق 

 إعالم آلّ 
 ساملي ناديةأ.

 قا.اإلعالم اآللّ 

  

15:00 – 16:00    
 

  

16:00 – 17:00      

 


