
 م2023  –م  2022املوسم اجلامعيّ:               الثّاينالفوج األوّل(                   الّسداسيّ    -)اجملموعة األوىل    –جدع مشرتك    -السّنة األوىل ليسانس  –قسم الّلغة واألدب العريبّ             جدول توقيت   
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

08:00 – 09:30  
 

 مصادر الّلغة واألدب والّنقد 
 أ.زاليّل نوال 

 13ق 

 )نثر(  نقد أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

 13ق 

 فقه الّلغة 
 عمر بوراننأ.

 13ق 

 النحوعلم 
 أ.سامل زهية

 13ق 

 )نثر(  نّص أديّب قدمي
 أ.ابلويّل أحالم 

 13ق 
 والّنقد  دبمصادر الّلغة واأل  11:00 – 09:30

 أ.زاليل نوال 
 "2املدرّح  "

 )نثر(  نقد أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

 " 2املدرّج "

 فقه الّلغة 
 أ.بورانن عمر

 " 2املدرّج "

 الّنحوعلم 
 أ.سامل زهية

 " 2املدرّج "

 )نثر(  قدمي نقد أديبّ 
 أ.ابلويل أحالم 

 " 2املدرّج "
 إعالم آيلّ  12:30 – 11:00

 أ.ساملّي اندية 
En ligne 

 
 

    

 لغة إجنليزيّة  14:00 – 12:30
 نعماين حفصة أ.

En ligne 

 
 

 الكتايبّ تقنّيات الّتعبري  
 محودّي فتيحة أ.

 16ق 

 اتريخ احلضارة اإلنسانّية 
 راحبّي عمروأ.

 ق ؟؟؟؟؟؟ 

 

14:00 – 15:30     
 
 

 تقنّيات البحث  
 أ.محودّي فتيحة 

 15ق 

  

15:30 – 17:00     
 
 

    

 

 

 



 م2023  –م  2022املوسم اجلامعيّ:               الثّاينالفوج الثّاين(                   الّسداسيّ    -)اجملموعة األوىل    –جدع مشرتك    -السّنة األوىل ليسانس  –قسم الّلغة واألدب العريبّ             جدول توقيت   
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

08:00 – 09:30  
 

     

 دب والّنقد مصادر الّلغة واأل  11:00 – 09:30
 أ.زاليل نوال 

 "2املدرّح  "

 )نثر(  نقد أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

 " 2املدرّج "

 فقه الّلغة 
 أ.بورانن عمر

 " 2املدرّج "

 الّنحوعلم 
 أ.سامل زهية

 " 2املدرّج "

 )نثر(  نّص أديّب قدمي
 أ.ابلويل أحالم 

 " 2املدرّج "
 إعالم آيلّ  12:30 – 11:00

 أ.ساملّي اندية 
En ligne 

 مصادر الّلغة واألدب والّنقد 
 أ.زاليّل نوال 

 14ق 

 الكتايبّ تقنّيات الّتعبري 
 محودي فتيحة أ.

 14ق 

 فقه الّلغة 
 أ.بورانن عمر

 14ق 

 النحوعلم 
 أ.سامل زهية

 14ق 

 )نثر(  نّص أديّب قدمي
 أ.ابلويّل أحالم 

 14ق 
 لغة إجنليزيّة  14:00 – 12:30

 نعماين حفصة  أ.
En ligne 

 )نثر(  نقد أديّب قدمي
 قامل مجالأ.

 14ق 

 تقنّيات البحث 
 أ.عواج لعريبّ 

 14ق 

 اتريخ احلضارة اإلنسانّية  
 راحبّي عمروأ.

 ق ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

14:00 – 15:30     
 

    

15:30 – 17:00     
 

    

 

 

 

 

 

 



 م2023  –م  2022املوسم اجلامعيّ:               الثّاينالفوج الثّالث(                   الّسداسيّ    -)اجملموعة األوىل    –جدع مشرتك    -السّنة األوىل ليسانس  –قسم الّلغة واألدب العريبّ             جدول توقيت   
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

 )نثر(  نقد أديّب قدمي  09:30 – 08:00
 أ.قامل مجال

 15ق 

 فقه الّلغة 
 أ.بورانن عمر

 15ق 

 النحوعلم 
 أ.سامل زهية

 15ق 

 )نثر(  نّص أديّب قدمي
 أ.ابلويّل أحالم 

 15ق 

 مصادر الّلغة واألدب والّنقد 
 أ.عزّي رشيد

 15ق 
 دب والّنقد مصادر الّلغة واأل  11:00 – 09:30

 أ.زاليل نوال 
 "2املدرّح  "

 )نثر(  نقد أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

 " 2املدرّج "

 فقه الّلغة 
 أ.بورانن عمر

 " 2املدرّج "

 الّنحوعلم 
 أ.سامل زهية

 " 2املدرّج "

 )نثر(  قدمي نقد أديبّ 
 أ.ابلويل أحالم 

 " 2املدرّج "
 إعالم آيلّ  12:30 – 11:00

 أ.ساملّي اندية 
En ligne 

 تقنّيات البحث     
 أ.قاسي صبرية 

 09ق 
 لغة إجنليزيّة  14:00 – 12:30

 نعماين حفصة  أ.
En ligne 

 الكتايبّ تقنّيات الّتعبري  
 محودي فتيحة أ.

 15ق 

 اتريخ احلضارة اإلنسانّية  
 راحبّي عمروأ.

 ق ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

14:00 – 15:30      
 

   

15:30 – 17:00     
 

    

 

 

 

 

 



 م2023  –م  2022املوسم اجلامعيّ:               الثّاين(                   الّسداسيّ  الرّابعالفوج    -)اجملموعة األوىل    –جدع مشرتك    -السّنة األوىل ليسانس  –قسم الّلغة واألدب العريبّ             جدول توقيت   
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

08:00 – 09:30  
 
 

 تقنّيات البحث     
 أ. قاسي صبرية 

 18ق 
 دب والّنقد مصادر الّلغة واأل  11:00 – 09:30

 أ.زاليل نوال 
 "2املدرّح  "

 )نثر(  نقد أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

 " 2املدرّج "

 فقه الّلغة 
 أ.بورانن عمر

 " 2املدرّج "

 الّنحوعلم 
 أ.سامل زهية

 " 2املدرّج "

 )نثر(  قدمي أديبّ نقد 
 أ.ابلويل أحالم 

 " 2املدرّج "
 إعالم آيلّ  12:30 – 11:00

 أ.ساملّي اندية 
En ligne 

 )نثر(  نقد أديّب قدمي
 أ.قامل مجال

 16ق 

 فقه الّلغة 
 عمربورانن  أ.

 16ق 

 النحوعلم 
 أ.سامل زهية

 16ق 

 )نثر(  نّص أديّب قدمي
 أ.ابلويّل أحالم 

 16ق 

 مصادر الّلغة واألدب والّنقد 
 أ.عزّي رشيد

 19ق 
 لغة إجنليزيّة  14:00 – 12:30

 نعماين حفصة  أ.
En ligne 

 تقنّيات الّتعبري الكتايبّ   
 أ.طيّب عيسى 

 18ق 

 اتريخ احلضارة اإلنسانّية 
 راحبّي عمروأ.

 ق ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

14:00 – 15:30         
 

15:30 – 17:00         
 

 

 

 

 

 



 م2023  –م  2022املوسم اجلامعيّ:               الثّاين(                   الّسداسيّ  اخلامس  الفوج  –)اجملموعة الثّانية    –جدع مشرتك    -السّنة األوىل ليسانس  –قسم الّلغة واألدب العريبّ             جدول توقيت   
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

 مصادر الّلغة واألدب والّنقد      09:30 – 08:00
 أ.دردوخ زوبري

 18ق 

 

 تقنّيات البحث      11:00 – 09:30
 عّواج لعريبّ  أ.

 18ق 

 إعالم آيلّ  
 ساملّي اندية أ.

En ligne 
 دب والّنقد مصادر الّلغة واأل 12:30 – 11:00

 زوبري  دردوخ أ.
 " 2املدرّج "

 النحوعلم 
 طهراوّي بوعالم أ.

 18ق 

 تقنّيات الّتعبري الكتايب 
 أ.بومتر فتيحة 

 18ق 

 فقه الّلغة  
 أ.العريّب رابح 

 18ق 

 لغة إجنليزيّة 
 نعماين حفصة  أ.

En ligne 
 نّص أديّب قدمي 14:00 – 12:30

 أ.حسني فتيحة 
 18ق 

 الّنحوعلم 
 أ.طهراوّي بوعالم 

 " 2املدرّج "

 )نثر(  نقد أديّب قدمي
 غنّية  أ.لوصيف
 " 2املدرّج "

 اتريخ احلضارة اإلنسانّية 
 أ.توايتّ عبد القادر 

 " 2املدرّج "

 فقه الّلغة 
 أ.العريّب رابح 

 " 2املدرّج "

 

 )نثر(  أديّب قدمي نصّ    15:30 – 14:00
 أ.حسني فتيحة 

  "2املدرّج "

 )نثر(  نقد أديّب قدمي 
 أ.لوصيف غنّية 

 18ق 

   

15:30 – 17:00    
 

     

 

 
 

 



 م 2023  –م  2022املوسم اجلامعيّ:               الثّاين الفوج السّادس(                   الّسداسيّ    –)اجملموعة الثّانية    –جدع مشرتك    -السّنة األوىل ليسانس  –قسم الّلغة واألدب العريبّ             جدول توقيت   
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

 تقنّيات البحث   09:30 – 08:00
 أ.لباشّي عبد القادر

 19ق 

    

 )نثر( نّص أديّب قدمي  11:00 – 09:30
 أ.حسني فتيحة 

 19ق 

 تقنّيات الّتعبري الكتايب   
 أ.طيب عيسى 

 16ق 

 فقه الّلغة 
 أ.العريّب رابح 

 19ق 

 إعالم آيلّ 
 أ.ساملّي اندية 
En ligne 

 دب والّنقد مصادر الّلغة واأل 12:30 – 11:00
 زوبري دردوخ أ.

 " 2املدرّج "

 نقد أديّب قدمي )نثر(   
 أ.لوصيف غنّية 

 19ق 

 مصادر الّلغة واألدب والّنقد  
 أ.دردوخ زوبري

 19ق 

 لغة إجنليزيّة 
 نعماين حفصة  أ.

En ligne 
 الّنحوعلم   14:00 – 12:30

 أ.طهراوّي بوعالم 
 " 2املدرّج "

 )نثر( نقد أديّب قدمي 
 أ.لوصيف غنّية 

 " 2املدرّج "

 اتريخ احلضارة اإلنسانّية 
 أ.توايتّ عبد القادر 

 " 2املدرّج "

 فقه الّلغة 
 أ.العريّب رابح 

 " 2املدرّج "

 

 )نثر( أديّب قدمي  نصّ    15:30 – 14:00
 أ.حسني فتيحة 

  "2املدرّج "

 علم النحو
 أ.طهراوّي بوعالم 

 19ق 

    

15:30 – 17:00    
 

     

 
 
 
 
 

 



 م2023  –م  2022املوسم اجلامعيّ:               الثّاينالفوج السّابع(                   الّسداسيّ    –)اجملموعة الثّانية    –جدع مشرتك    -السّنة األوىل ليسانس  –قسم الّلغة واألدب العريبّ             جدول توقيت   
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

 النحوعلم    09:30 – 08:00
 أ.طهراوّي بوعالم 

 19ق 

 فقه الّلغة 
 أ.العريّب رابح 

 20ق 

  

 مصادر الّلغة واألدب والّنقد  11:00 – 09:30
 أ.دردوخ زوبري

 20ق 

 إعالم آيلّ     
 أ.ساملّي اندية 
En ligne 

 دب والّنقد مصادر الّلغة واأل 12:30 – 11:00
 زوبري دردوخ أ.

 " 2املدرّج "

 تقنّيات الّتعبري الكتايب 
 أ.بومتر فتيحة 

 13ق 

 تقنيات البحث 
 عواج لعريبأ.

 20ق 

 نّص أديّب قدمي )نثر( 
 أ.حسني فتيحة 

 20ق 

 لغة إجنليزيّة  
 نعماين حفصة  أ.

En ligne 
 الّنحوعلم   14:00 – 12:30

 بوعالم أ.طهراوّي 
 " 2املدرّج "

 )نثر(  نقد أديّب قدمي 
 أ.لوصيف غنّية 

 " 2املدرّج "

 اتريخ احلضارة اإلنسانّية 
 أ.توايتّ عبد القادر 

 " 2املدرّج "

 فقه الّلغة 
 أ.العريّب رابح 

 " 2املدرّج "

 

 )نثر( أديّب قدمي  نصّ    15:30 – 14:00
 أ.حسني فتيحة 

  "2املدرّج "

 نقد أديّب قدمي )نثر(    
 لوصيف غنّية أ.

 20ق 

 

15:30 – 17:00      
 
 

   

 
 
 
 

 



 م2023  –م  2022املوسم اجلامعيّ:               الثّاينالفوج الثّامن(                   الّسداسيّ    –)اجملموعة الثّانية    –جدع مشرتك    -السّنة األوىل ليسانس  –قسم الّلغة واألدب العريبّ             جدول توقيت   
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

08:00 – 09:30    
 

   

 تقنّيات البحث   11:00 – 09:30
 أ.لباشّي عبد القادر

 22ق 

 علم النحو
 أ.طهراوّي بوعالم 

 21ق 

 فقه الّلغة 
 أ.العريّب رابح 

 20ق 

 مصادر الّلغة واألدب والّنقد 
 أ.دردوخ زوبري

 21ق 

 إعالم آيلّ 
 أ.ساملّي اندية 
En ligne 

 دب والّنقد مصادر الّلغة واأل 12:30 – 11:00
 زوبري دردوخ أ.

 " 2املدرّج "

 تقنّيات الّتعبري الكتايب 
 أ.أودحيات اندية 

 22ق 

 نقد أديّب قدمي )نثر(   
 أ.لوصيف غنّية 

 21ق 

 إجنليزيّة  لغة
 نعماين حفصة  أ.

En ligne 
 الّنحوعلم   14:00 – 12:30

 أ.طهراوّي بوعالم 
 " 2املدرّج "

 )نثر( نقد أديّب قدمي 
 أ.لوصيف غنّية 

 " 2املدرّج "

 اتريخ احلضارة اإلنسانّية 
 أ.توايتّ عبد القادر 

 " 2املدرّج "

 فقه الّلغة 
 أ.العريّب رابح 

 " 2املدرّج "

 

 )نثر( أديّب قدمي  نصّ    15:30 – 14:00
 أ.حسني فتيحة 

  "2املدرّج "

 نّص أديّب قدمي )نثر(   
 أ.حسني فتيحة 

 21ق 

  

15:30 – 17:00    
 
 

     

 


