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

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

 07ق 

 نّص أدبّي قديم 
 أ.بالولّي أحالم
 المدرّج "ه"

 

 نّص أديّب قدمي 10:00 – 09:00
 أ.بالويّل أحالم

 07ق 

 نقد أدبّي قديم
 أ.قالم جمال

 المدرّج"ه" 

 علم الّصرف  
 أ.حواالم مقداد

 07ق 

 

 الّتعبري الّشفهّي  تقنيات 11:00 – 10:00
 أ.دمحون كاهنة

 08ق 

 علم الّصرف 
 أ.حوالم مقداد
 المدرّج"ه"

  

 لغة إجنليزيّة 12:00 – 11:00
 أ.
 09ق 

 بالغة عربّية
 أ.بورنان عمر
 المدرّج "ه"

 عروض الّشعر  
 أ.زاليّل نوال

 08ق 

 

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

 10ق 

 بالغة عربّية 
 بورنان عمرأ.

 10ق 

 عروض الّشعر
 أ.زاللّي نوال
 المدرّج "ه"

 

 علوم القرآن   14:00 – 13:00
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه"

 إعالم آيلّ 
 أ.ساملي نادية

 قا.اإلعالم اآليلّ 

 

14:00- 15:00   
 

   

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



 م2022    -م   2021الفوج الثّاني(                   السّداسيّ األّول                الموسم الجامعيّ:   -)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
 اوي عبد الّرمحانسأ.عي

 11ق 

 بالغة عربّية 
 أ.بورنان عمر

 08ق 

 نّص أدبّي قديم
 أ.بالولّي أحالم
 المدرّج "ه"

 

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

 عروض الّشعر 
 أ.زاليّل نوال

 09ق 

 

 نّص أديّب قدمي 11:00 – 10:00
 أ.بالويّل أحالم

 07ق 

 نقد أديّب قدمي
 قامل مجال .أ

 07ق 

 علم الّصرف
 أ.حوالم مقداد
 المدرّج"ه"

 علم الّصرف
 أ.حواالم مقداد

 07ق 

 

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

 08ق 

 بالغة عربّية
 أ.بورنان عمر
 المدرّج "ه"

   

 عروض الّشعر     13:00 – 12:00
 أ.زاللّي نوال
 المدرّج "ه"

 

 لغة إجنليزيّة 14:00 – 13:00
 حرّاش سجّسةأ.

 09ق 

 علوم القرآن 
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه"

  

14:00- 15:00    
 

 إعالم آيلّ 
 أ.ساملّي نادية

 قا.اإلعالم اآليلّ 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



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

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

 عروض الّشعر
 أ.زاليّل نوال

 08ق 
 لغة إجنليزيّة 10:00 – 09:00

 أ.
 09ق 

 نقد أدبّي قديم
 أ.قالم جمال

 المدرّج"ه" 

 بالغة عالبّية
 أ.بورنان عمر

 08ق 

 إعالم آيلّ 
 أ.ساملّي نادية

 قا.اإلعالم اآليلّ 

 تقنّيات البحث
 أ.عّواج لعريبّ 

 08ق 
 علم الّصرف   11:00 – 10:00

 أ.حوالم مقداد
 المدرّج"ه"

  

 نّص أديّب قدمي 12:00 – 11:00
 أ.بالويّل أحالم

 07ق 

 بالغة عربّية
 أ.بورنان عمر

 المدرّج "ه" 

 علم الّصرف 
 أ.حواالم مقداد

 07ق 

 

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

 08ق 

 نقد  أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

  07ق 

 عروض الّشعر 
 أ.زاللّي نوال

 المدرّج "ه" 

 

 علوم القرآن   14:00 – 13:00
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه" 

  

14:00- 15:00  
 

    

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



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

 بالغة عربّية  09:00 – 08:00
 أ.بورنان عمر

 09ق 

 نقد أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

 07ق 

 نّص أدبّي قديم
 أ.بالولّي أحالم

 المدرّج "ه" 

 

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

 المدرّج"ه" 

 علم الّصرف
 أ.حواالم مقداد

 09ق 

 نّص أديّب قدمي
 أ.بالويل أحالم

 10ق 

 

 علم الّصرف   11:00 – 10:00
 أ.حوالم مقداد

 المدرّج"ه" 

  

 بالغة عربّية  12:00 – 11:00
 أ.بورنان عمر

 المدرّج "ه" 

 تقنّيات البحث  
 أ.عواج لعريبّ 

 08ق 
 عروض الّشعر     13:00 – 12:00

 أ.زاللّي نوال
 المدرّج "ه"

 إعالم آيلّ 
 أ.ساملّي ناديّة

 قا.اإلعالم اآليلّ 
 تقنيات الّتعبري الّشفهيّ   14:00 – 13:00

 أ.قامل مجال
 09ق 

 علوم القرآن
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه"

 عروض الّشعر
 أ.زاليّل نوال

 09ق 

 

14:00- 15:00   
 

   

 لغة إجنليزيّة  16:00 – 15:00
 أ.
 07ق 

   

16:00 – 17:00      

 



 م2022    -م   2021الفوج الخامس(                   السّداسيّ األّول                   الموسم الجامعيّ:   –)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
 محدودّي فتيحةأ.

 12ق 

 نّص أدبّي قديم 
 أ.بالولّي أحالم

 المدرّج "ه" 

 إعالم آيلّ 
 أ.ساملي نادية

 قا.اإلعالم اآليلّ 
 نقد أدبّي قديم  10:00 – 09:00

 أ.قالم جمال
 المدرّج"ه" 

 نقد أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

 07ق 

 الّشعر عروض 
 أ.زاليّل نوال

 07ق 
 علم الّصرف   11:00 – 10:00

 أ.حوالم مقداد
 المدرّج"ه"

  

 بالغة عربّية  12:00 – 11:00
 أ.بورنان عمر

 المدرّج "ه" 

 بالغة عربّية
 أ.بورنان عمر

 09ق 

  

 لغة إجنليزيّة   13:00 – 12:00
 أ .
 13ق 

 عروض الّشعر 
 أ.زاللّي نوال

 المدرّج "ه" 

 

 علوم القرآن   14:00 – 13:00
 أ.تواتي عبد القادر

 المدرّج "ه" 

 نّص أديّب قدمي
 أ.بالويّل أحالم

 07ق 

 

 تقنّيات الّتعبري الّشفهيّ    15:00 -14:00
 أ.بورنان عمر

 07ق 

 علم الّصرف 
 أ.حواالم مقداد

 08ق 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



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

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

 المدرّج "ه" 

 

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

 المدرّج"ه" 

 إعالم آيلّ   
 أ.ساملي نادية

 قا.اإلعالم اآليلّ 
 بالغة عربّية  11:00 – 10:00

 أ.بورنان عمر
 08ق 

 علم الّصرف
 أ.حوالم مقداد

 المدرّج"ه" 

 قدمينّص أديّب 
 أ.بالويل أحالم

 08ق 

 عروض الّشعر
 أ.زاليّل نوال

 07ق 
 بالغة عربّية  12:00 – 11:00

 أ.بورنان عمر
 المدرّج "ه" 

 نقد أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

 07ق 

  

 عروض الّشعر     13:00 – 12:00
 أ.زاللّي نوال

 المدرّج "ه" 

 تقنّيات البحث
 أ.عّواج لعريبّ 

 08ق 
 علوم القرآن   14:00 – 13:00

 أ.تواتي عبد القادر
 المدرّج "ه"

 علم الّصرف
 أ.حواالم مقداد

 08ق 

 

 لغة إجنليزيّة  15:00 -14:00
  أ.
 09ق 

 تقنّيات الّتعبري الّشفهيّ 
 أ.توايّت عبد القادر

 08ق 

  

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 
 



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

 لغة إجنليزيّة  09:00 – 08:00
 أ.
 10ق 

 علم الّصرف
 أ.حواالم مقداد

 09ق 

 نّص أدبّي قديم
 أ.بالولّي أحالم
 المدرّج "ه"

 تقنّيات البحث
 أ.عّواج لعريبّ 

 13ق 
 نقد أدبّي قديم  10:00 – 09:00

 أ.قالم جمال
 المدرّج"ه"

   

 علم الّصرف   11:00 – 10:00
 أ.حوالم مقداد
 المدرّج"ه"

  

 بالغة عربّية  12:00 – 11:00
 أ.بورنان عمر
 المدرّج "ه"

 إعالم آيلّ   
 أ.ساملي نادية

 قا.اإلعالم اآليلّ 
 بالغة عربّية   13:00 – 12:00

 أ.بورنان عمر
 08ق 

 نقد أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

 07ق 

 عروض الّشعر
 أ.زاللّي نوال
 المدرّج "ه"

 عروض الّشعر
 أ.زاليّل نوال

 07ق 
 علوم القرآن   14:00 – 13:00

 أ.تواتي عبد القادر
 المدرّج "ه"

  

 نقد أديّب قدمي    15:00 -14:00
 أ.بالويّل أحالم

 07ق 

 

 تقنّيات الّتعبري الّشفهيّ    16:00 – 15:00
 أ.توايّت عبد القادر

 08ق 

  

16:00 – 17:00      



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

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 بالغة عربّية    09:00 – 08:00
 أ.العريّب رابح

 07ق 

 عروض الّشعر
 أ.دردوخ زوبري

 10ق 
 لغة إجنليزيّة 10:00 – 09:00

 حرّاش سجّسةأ. أ.
 08ق 

 علم الّصرف
 أ.سامل زهّية

 07ق 

 البحثتقنّيات 
 أ.حسني فتيحة

 11ق 

 نقد أدبّي قديم
 أ.لوصيف غنّية

 المدرّج"ه"  

 الّشعر عروض
 أ.دردوخ زوبير
 المدرّج "ه"

 علوم القرآن 11:00 – 10:00
 بودالية رشيدة
 المدرّج "ه"

 علم الّصرف
 أ.سالم زهية

 درّج "ه"الم

 نقد أديّب قدمي  
 أ.لوصيف غنّية

 11ق 
 نّص أدبّي قديم   12:00 – 11:00

 أ.حسين فتيحة
 "المدرّج "ه

 الغة عربّيةب
 أ.العربّي رابح
 المدرّج "ه"

 

 أديّب قدمينّص     13:00 – 12:00
 أ.حسني فتيحة

 08ق 

 إعالم آيّل 
 أ.ساملّي نادية

 قا.اإلعالم اآليلّ 

 

13:00 – 14:00  
 

    

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

 15ق 

    

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



 م2022    -م   2021الفوج التّاسع(                  السّداسيّ األّول               الموسم الجامعيّ:   –)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
 حرّاش سجّسةأ. أ.

 08ق 

 علم الّصرف
 أ.سامل زهية

 08ق 

 قدمينقد أديّب   
 أ.لوصيف غنّية

 11ق 
 نقد أدبّي قديم    10:00 – 09:00

 أ.لوصيف غنّية
 المدرّج"ه"

 الّشعر عروض
 أ.دردوخ زوبير
 المدرّج "ه"

 علوم القرآن 11:00 – 10:00
 بودالية رشيدة
 المدرّج "ه"

 علم الّصرف
 أ.سالم زهية

 درّج "ه"الم

 تقنّيات الّتعبري الّشفهيّ 
 أ.توايت عبد القادر

 07ق  

 بالغة عربّية
 أ.العريّب رابح

 09ق 

 عروض الّشعر
 أ.دردوخ زوبري

 10ق 
 نّص أدبّي قديم   12:00 – 11:00

 أ.حسين فتيحة
 "المدرّج "ه 

 الغة عربّيةب
 أ.العربّي رابح
 المدرّج "ه"

 

 إعالم آيلّ    13:00 – 12:00
 أ.باشا سعدة

 قا.اإلعالم اآليلّ 

 البحث تقنّيات  
 أ.لوصيف غنّية

  10ق 
 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   2021الفوج العاشر (                   السّداسيّ األّول                            الموسم الجامعيّ:  –)المجموعة الثّانية  –جذع مشترك   -السّنة األولى ليسانس   –قسم الّلغة واألدب العربيّ            جدول توقيت  
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 عروض الّشعر 09:00 – 08:00
 زوبري أ.دردوخ
 10ق 

 لغة إجنليزيّة
 حرّاش سجّسةأ. أ.

 13ق 

   

 تقنّيات الّتعبري الّشفهيّ    10:00 – 09:00
 أ.توايّت عبد القادر

 12ق 

 نقد أدبّي قديم
 أ.لوصيف غنّية

 المدرّج"ه" 

 الّشعر عروض
 أ.دردوخ زوبير
 المدرّج "ه"

 علوم القرآن 11:00 – 10:00
 بودالية رشيدة
 المدرّج "ه"

 الّصرفعلم 
 أ.سالم زهية

 درّج "ه"الم

 آيلّ إعالم 
 أ.باشا سعدة

 قا.اإلعالم اآليلّ 

  

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

 10ق 

 نّص أدبّي قديم 
 أ.حسين فتيحة

 "المدرّج "ه

 الغة عربّيةب
 أ.العربّي رابح
 المدرّج "ه"

 قدمي نقد أديبّ 
 أ.لوصيف غنية

 11ق 
 الّصرف علم   13:00 – 12:00

 أ.سامل زهية
 09ق 

 
 

 بالغة عربّية
 أ.العريّب رابح

 09ق 

 تقنّيات البحث
 أ.دردوخ زوبري

 13ق 
13:00 – 14:00  

 
    

14:00- 15:00  
 

    

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



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

 نقد أديّب قدمي    09:00 – 08:00
 غنّية أ.لوصيف

 10ق 

 بالغة  عربّية
 أ.العريّب رابح

 09ق 
 عروض الّشعر 10:00 – 09:00

 أ.دردوخ زوبري
 10ق 

 تقنّيات البحث
 محودّي فتيحةأ.

 12ق 

 نقد أدبّي قديم 
 أ.لوصيف غنّية
 المدرّج"ه"

 عروض الّشعر
 أ.دردوخ زوبير

 المدرّج "ه" 
 علوم القرآن 11:00 – 10:00

 أ.رابحي عمرو
 "ه" المدرّج 

 علم الّصرف
 أ.سالم زهية
 المدرّج "ه"

   

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

 الغة عربّيةب
 أ.العربّي رابح
 المدرّج "ه"

  

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

 10ق 

 تقنّيات الّتعبري الّشفهيّ  
 طيّب عيسىأ.

 11 ق

  

 علم الّصرف  14:00 – 13:00
 أ.سامل زهية

 07ق 

 إعالم آيلّ 
 أ.باشا سعدة

 قا.اإلعالم اآليلّ 

  

 لغة إجنليزيّة  15:00 -14:00
 حرّاش سجّسةأ.

 13ق 

   

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



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

 علم الّصرف   09:00 – 08:00
 أ.سامل زهية

 10ق 

  

 البحثتقنّيات  10:00 – 09:00
 أ.عيساوّي عبد الّرمحن

 12ق 

 إجنليزيّة لغة
 حرّاش سجّسةأ.

 13ق 

 نقد أدبّي قديم 
 أ.لوصيف غنّية
 المدرّج"ه"

 الّشعر عروض
 أ.دردوخ زوبير
 المدرّج "ه"

 علوم القرآن 11:00 – 10:00
 بودالية رشيدة
 المدرّج "ه"

 علم الّصرف
 أ.سالم زهية

 رّج "ه"المد

 تقنّيات الّتعبري الّشفهيّ 
 طيّب عيسىأ.

 11 ق

 أديّب قدمي نقد
 أ.لوصيف غنّية

 10ق 

 بالغة عربّية
 أ.العريّب رابح

 09ق 
 الّشعر عروض 12:00 – 11:00

 أ.دردوخ زوبري
 11ق 

 آيلّ إعالم 
 أ.باشا سعدة

 قا.اإلعالم اآليلّ 

 نّص أدبّي قديم
 أ.حسين فتيحة

 "المدرّج "ه

 الغة عربّيةب
 أ.العربّي رابح
 المدرّج "ه"

 

12:00 – 13:00   
 
 

    

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

 تقنّيات الّتعبري الّشفهيّ     09:00 – 08:00
 أ.زاليّل نوال

 09ق 

 

 علم الّصرف   10:00 – 09:00
 زهيةأ.سامل 

 10ق 

 نقد أدبّي قديم
 أ.لوصيف غنّية
 المدرّج"ه"

 عروض الّشعر
 أ.دردوخ زوبير
 المدرّج "ه"

 علوم القرآن 11:00 – 10:00
 بودالية رشيدة
 المدرّج "ه"

 علم الّصرف
 أ.سالم زهية
 المدرّج "ه"

   

 لغة إجنليزيّة  12:00 – 11:00
 حرّاش سجّسةأ.

 13ق 

 نّص أدبّي قديم
 أ.حسين فتيحة
 المدرّج "ه"

 الغة عربّيةب
 أ.العربّي رابح
 المدرّج "ه"

 بالغة عربّية
 أ.العريّب رابح

 09ق 
 إعالم أيلّ     13:00 – 12:00

 أ.باشا سعدة
 قا.اإلعالم اآليلّ 

 نقد أديّب قدمي
 أ.لوصيف غنّية

 10ق 

 

 عروض الّشعر 14:00 – 13:00
 أ.دردوخ زوبري

 11ق 

    

 البحث تقنّيات  15:00 -14:00
 أ.سامل زهية

 10ق 

 
 

  

 نّص أديّب قدمي 16:00 – 15:00
 أ.حسني فتيحة

 13ق 

    

16:00 – 17:00      

 



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

 إعالم آيلّ     09:00 – 08:00
 ساملي ناديةأ.

 قا.اإلعالم اآليلّ 

 

 نقد أدبّي قديم    10:00 – 09:00
 أ.لوصيف غنّية

 المدرّج"ه" 

 عروض الّشعر
 أ.دردوخ زوبير
 المدرّج "ه"

 علوم القرآن 11:00 – 10:00
 بودالية رشيدة

 المدرّج "ه" 

 علم الّصرف
 أ.سالم زهية

 المدرّج "ه" 

 علم الّصرف
 أ.سامل زهية

 10ق 

  

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

 المدرّج "ه" 

 الغة عربّيةب
 أ.العربّي رابح

 المدرّج "ه" 

 

 عروض الّشعر  13:00 – 12:00
 أ.دردوخ زوبري

 11ق 

 لغة إجنليزيّة
 حرّاش سجّسةأ.

 13ق 

 بالغة عربّية  
 أ.العريّب رابح

 09ق 
 تقنّيات الّتعبري الّشفهيّ    14:00 – 13:00

 طيّب عيسىأ.
 11 ق

 نقد أديّب قدمي
 أ.بوصيف غنّية

 10ق 

 

 تقنّيات البحث    15:00 -14:00
 أ.العريّب رابح

 09ق 

 

 نّص أديّب قدمي   16:00 – 15:00
 أ.حسني فتيحة

 10ق 

  

16:00 – 17:00      

 


