
 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:    ليسانس/ تخّصص أدب عربّي     الفوج األّول        الّسداسّي األّول         الثّانية جدول توقيت الّسنة 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 لسانيات عاّمة  09:00 – 08:00
 أ.عيساوي ع الرحمان

 المدرّج "ه"

 حديث نقد أدبيّ 
 أ.لعمورّي أمينة
 المدرّج "ه"

  

 علم الّصرف 10:15 – 09:15
 أ.بوشان فتيحة
 المدرّج "ه"

 لسانيات عاّمة
 أ.عيساوي ع الرمحان

 08ق 

 نقد أديّب حديث
 أ.لعمورّي أمينة

 12ق 

  

 لغة إجنليزيّة 11:30 – 10:30
 لعداوي شيماءأ.

 12ق 

 نّص حديث  
 أ.لوصيف غنية
 المدرّج "ه"

 

 نّص حديث   12:45 – 11:45
 أ.لوصيف غنية

 07ق 

  

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

 12ق 

   

14:15 – 15:15      

 
 
 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:    ليسانس/ تخّصص أدب عربّي     الفوج الثّاني        الّسداسّي األّول         الثّانية جدول توقيت الّسنة 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 لسانيات عاّمة  09:00 – 08:00
 أ.عيساوي ع الرحمان

 المدرّج "ه"

 نقد أدبّي حديث
 أ.لعمورّي أمينة
 المدرّج "ه"

  

 علم الّصرف 10:15 – 09:15
 أ.بوشان فتيحة
 المدرّج "ه"

 علم الّصرف
 أ.بوشان فتيحة

 09ق 

 نّص حديث 
 غنية أ.لوصيف

 07ق 

 

 لسانيات عاّمة  11:30 – 10:30
 أ.عيساوي ع الرمحان

 08ق 

 نقد أديّب حديث
 أ.لعمورّي أمينة

 08ق 

 نّص حديث
 أ.لوصيف غنية
 المدرّج "ه"

 

11:45 – 12:45      

 لغة إجنليزيّة 14:00 – 13:00
 لعداوي شيماءأ.

 12ق 

    

14:15 – 15:15      

 
 
 
 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:    ليسانس/ تخّصص أدب عربّي     الفوج الثّالث        الّسداسّي األّول          الثّانيةجدول توقيت الّسنة 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 لسانيات عاّمة 09:00 – 08:00
 أ.عيساوي ع الرمحان

 08ق 

 لسانيات عاّمة
 أ.عيساوي ع الرحمان

 المدرّج "ه"

 نقد أدبّي حديث
 أ.لعمورّي أمينة
 المدرّج "ه"

  

 علم الّصرف 10:15 – 09:15
 أ.بوشان فتيحة
 المدرّج "ه"

    

 علم الّصرف  11:30 – 10:30
 أ.بوشان فتيحة

 09ق 

 نّص حديث 
 أ.لوصيف غنية
 المدرّج "ه"

 

 لغة إجنليزيّة 12:45 – 11:45
 لعداوي شيماءأ.

 12ق 

 نّص حديث  
 أ.لوصيف غنية

 07ق 

 

 نقد أديّب حديث   14:00 – 13:00
 أ.لعمورّي أمينة

 08ق 

  

14:15 – 15:15      

 

 



http://fll.univ-bouira.dz/wp-content/uploads/2021/02/the-vikings.pdf ليسانس/ تخّصص الثّانية جدول توقيت الّسنة
 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:    لساتيات عاّمة     الفوج األّول        الّسداسّي األّول         

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت
08:00 – 09:00      

 علم الّصرف 10:15 – 09:15
 أ.بوشان فتيحة
 المدرّج "ه"

 نّص حديث
 أ.العوفي بوعالم

 درّج "ه"الم

 لسانّيات عاّمة
 أ.بوتمر جميلة
 المدرّج "ه"

 نقد حديث 
 أ.كحال بوعليّ 
 المدرّج "ه"

 لسانّيات عاّمة   11:30 – 10:30
 أ.بومتر مجيلة

 12ق 

 نقد حديث 
 أ.كحال بوعليّ 

 12ق 
 علم الّصرف 12:45 – 11:45

 أ.بوشان فتيحة
 07ق 

 حديثنّص 
 أ.العويف بوعالم

 12ق 

   

 لغة إجنليزيّة   14:00 – 13:00
 أ.بويزري سهام

 10ق 

  

14:15 – 15:15      

 

 



 

 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:    ليسانس/ تخّصص لساتيات عاّمة     الفوج الثّاني        الّسداسّي األّول         الثّانية جدول توقيت الّسنة 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

08:00 – 09:00      

 علم الّصرف 10:15 – 09:15
 أ.بوشان فتيحة
 المدرّج "ه"

 نّص حديث
 أ.العوفي بوعالم

 درّج "ه"الم

 لسانّيات عاّمة
 أ.بوتمر جميلة
 المدرّج "ه"

 نقد حديث 
 أ.كحال بوعليّ 
 المدرّج "ه"

10:30 – 11:30      

 لغة إجنليزيّة   12:45 – 11:45
 أ.بويزري سهام

 10ق 

  

 لسانّيات عاّمة   14:00 – 13:00
 أ.بومتر مجيلة

 12ق 

 نقد حديث 
 أ.كحال بوعليّ 

 12ق 
 علم الّصرف 15:15 – 14:15

 أ.بوشان فتيحة
 07ق 

 نّص حديث
 أ.العويف بوعالم

 12ق 

   

 
 



 



 
 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:    ليسانس/ تخّصص نقد ومناج     الفوج األّول        الّسداسّي األّول          الثّانيةجدول توقيت الّسنة 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت
 لسانّيات عاّمة   09:00 – 08:00

 أ.بومتر مجيلة
 12ق  

 نقد حديث 
 بوعليّ  أ.كحال
 12ق 

 علم الّصرف 10:15 – 09:15
 أ.بوشان فتيحة
 المدرّج "ه"

 نّص حديث
 أ.العوفي بوعالم

 درّج "ه"الم

 لسانّيات عاّمة
 أ.بوتمر جميلة
 المدرّج "ه"

 نقد حديث 
 أ.كحال بوعليّ 
 المدرّج "ه"

 علم الّصرف 11:30 – 10:30
 أ.بوشان فتيحة

 07ق 

 نّص حديث
 أ.العويف بوعالم

 12ق 

 لغة إجنليزيّة
 أ.بويزري سهام

 11ق 

 فلسفة الّنقد األدبّ  
 أ.حيدوش أمحد

 07ق 
11:45 – 12:45      

13:00 – 14:00      

14:15 – 15:15      
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