
 م 2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:                          الثّاينليسانس / ختّصص: لسانيّات عامّة                              الفوج   األوّل                           الّسداسيّ    الثّالثةقسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة  
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد   السّبت التّوقيت 

 الّنحو أصول   09:30  – 08:00
 أ.شريف عبد احلفيظ 

 ؟؟؟؟؟؟؟ ق  

 صوتّيات   
 أ.مصطفاي ميينة 

 19ق 

 

 علم الّداللة   11:00  – 09:30
 أ.بوشنب حسني

 09ق 

 الّنحو الوظيفيّ 
 أ. موساوّي فريدة

 15ق 

 احلكامة واملواطنة 
 راحبي عمرو أ.

En ligne 

 علم املفردات
 أ.عزّي رشيد

 15ق 

 

11:00 –  12:30   
 
 

   
 

 

 علم الّّتاكيب   14:00  – 12:30
 شاغة عيسى . أ

 19ق 

 أصول الّنحو 
 أ.شريف عبد احلفيظ 

 21ق 

 علم الّداللة  
 أ.بوشنب حسني

 02ق 

 

 علم الّّتاكيب     15:30  – 14:00
 شاغة عيسى أ.

 25ق 

 الّنحو الوظيفيّ 
 موساوّي فريدة أ.

 25ق 

   

15:30   -  17:00     
 

  

 

 

 

 

 

 



 م 2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:                          الثّاينليسانس / ختّصص: لسانيّات عامّة                              الفوج   الثّاين                           الّسداسيّ الثّالثة  قسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة  
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

 أصول الّنحو   09:30  – 08:00
 أ.شريف عبد احلفيظ 

 ؟؟؟؟؟؟؟  ق  

    

 علم الّّتاكيب   11:00  – 09:30
 أ.شاغة عيسى 

 24ق 

 احلكامة واملواطنة  
 راحبي عمرو أ.

En ligne 

 صوتّيات 
 أ.مصطفاي ميينة 

 20ق 

 

 علم الّداللة   12:30  – 11:00
 بوشنب حسنيأ.

 09ق 

 أصول الّنحو 
 أ.شريف عبد احلفيظ 

 15ق  

 
 

 علم املفردات
 أ.عزّي رشيد

 24ق 

 

 الّنحو الوظيفيّ    14:00  – 12:30
 أ.موساوّي فريدة

 19ق 

 علم الّداللة  
 أ.بوشنب حسني

 02ق 

 

 علم  الّّتتكيب     15:30  – 14:00
 شاغة عيسى  أ.

 25ق 

 الّنحو الوظيفيّ 
 فريدة موساويّ  أ.

 25ق 

   

15:30   -  17:00     
 

  

 

 

 

 

 



 م 2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:   الثّاين                       ليسانس / ختّصص: لسانيّات عامّة                              الفوج   الثّالث                           الّسداسيّ  الثّالثة  قسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة  
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

 الّنحو أصول   09:30  – 08:00
 أ.شريف عبد احلفيظ 

 ؟؟؟؟؟؟؟  ق  

 الّنحو الوظيفيّ 
 أ.موساوّي فريدة

 24ق 

 علم املفردات 
 أ.عزّي رشيد

 09ق 

 

 أصول الّنحو   11:00  – 09:30
 أ.شريف عبد احلفيظ 

 16ق 

 علم الّّتاكيب 
 أ.شاغة عيسى 

 18ق 

 احلكامة واملواطنة 
 أ.راحبي عمرو
En ligne 

  

11:00 –  12:30     
 

 صوتّيات 
 أ.مصطفاي ميينة 

 22ق 

 

 علم الّداللة      14:00  – 12:30
 أ.بوشنب حسني

 02ق 

 

 علم الّّتاكيب     15:30  – 14:00
 شاغة عيسى  أ.

 25ق 

 الّنحو الوظيفيّ 
 موساوّي فريدة أ.

 25ق 

 علم الّداللة  
 أ.بوشنب حسني

 16ق 

 

15:30   -  17:00     
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:   الثّاين                       الّسداسيّ    ليسانس / ختّصص: أدب عريبّ               الفوج األوّل                             الثّالثة  قسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة  
 اخلميس  بعاء األر  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

 أدب اهلامش  09:30  – 08:00
 أ.قارة حسني

 09ق 

 املسرح املغاريبّ    
 أ.علوات كمال 

 "2املدرّج "
 الّنّص الّسردّي املغاريبّ    11:00  – 09:30

 أ.بواتيل حمّمد 
 22ق 

 احلكامة واملواطنة 
 أ.راحبي عمرو
En ligne 

 األدب املقارن   
 أ.رّشام فريوز 

 22ق 

 

 الّنّص الّشعرّي املغاريبّ   12:30  – 11:00
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمحن

 " 2املدرّج "

 الّنّص الّشعرّي املغاريبّ 
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمحن

   21  ق

 األدب الّشعرّي املغاريبّ  
 أ.كرغلّي فاتح

 " 1املدرّج "

 املسرح املغاريبّ 
 أ.علوات كمال 

 24ق 
12:30 –  14:00  

 
 

     

 الّنّص الّسردّي املغاريبّ      15:30  – 14:00
 أ.بواتيل حمّمد 

 " 1املدرّج "

 األدب الّشعرّي املغاريبّ  
 أ.كرغلّي فاتح

 15ق 

 

15:30   -  17:00     
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 م2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:   الثّاين                       الّسداسيّ    ليسانس / ختّصص: أدب عريبّ               الفوج الثّاين                             الثّالثة  قسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة  

 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 
 الّنّص الّسردّي املغاريبّ    09:30  – 08:00

 أ.بواتيل حمّمد 
 09ق  

 املسرح املغاريبّ   
 أ.علوات كمال 

 "2املدرّج "
 أدب اهلامش  11:00  – 09:30

 أ.قارة حسني
 18ق 

 الّنّص الّشعرّي املغاريبّ 
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمحن 

 13ق  

 احلكامة واملواطنة 
 راحبي عمرو أ.

En ligne 

  

 الّنّص الّشعرّي املغاريبّ   12:30  – 11:00
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمحن 

 "2املدرّج "

 األدب الّشعرّي املغاريبّ  
 أ.كرغلّي فاتح

 13ق  

 األدب الّشعرّي املغاريبّ 
 أ.كرغلّي فاتح

 "1املدرّج "

 

 املسرح املغاريبّ     14:00  – 12:30
 أ.علوات كمال 

  13ق  

 األدب املقارن   
 أ.رّشام فريوز 

 22ق 

 

 الّنّص الّسردّي املغاريبّ      15:30  – 14:00
 أ.بواتيل حمّمد 

 "1املدرّج "

   

15:30   -  17:00    
 
 

   

 
 
 
 
 
 



 
 م2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:   الثّاين                       الّسداسيّ    ليسانس / ختّصص: أدب عريبّ               الفوج الثّالث                             الثّالثة  قسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة  

 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 
 املسرح املغاريبّ       09:30  – 08:00

 علوات كمال أ.
 "2املدرّج "

 احلكامة واملواطنة     11:00  – 09:30
 راحبي عمرو أ.

En ligne 

 األدب الّشعرّي املغاريبّ 
 أ.كرغلّي فاتح

 16ق 

 املسرح املغاريبّ 
 أ.علوات كمال 

 14ق 

 الّنّص الّشعرّي املغاريبّ   12:30  – 11:00
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمحن

 " 2املدرّج "

 الّنّص الّسردّي املغاريبّ 
 أ.بواتيل حمّمد 

 22ق 

 األدب الّشعرّي املغاريبّ  
 أ.كرغلّي فاتح

 " 1املدرّج "

 

 الّنّص الّشعرّي املغاريبّ   14:00  – 12:30
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمحن

 15ق 

    

 أدب اهلامش    15:30  – 14:00
 أ.قارة حسني

 13ق 

 الّنّص الّسردّي املغاريبّ 
 بواتيل حمّمد أ.

 " 1املدرّج "

 األدب املقارن    
 أ.رّشام فريوز 

 19ق 

 

15:30 –  17:00      
 

   

 
 
 
 
 

 
 



 
 م 2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:   الثّاين                       الّسداسيّ                                األّولالفوج                                 نقد ومناهجليسانس / ختّصص:  الثّالثة  قسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة  

 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 
 الّنقد البنيوّي الّتكوينّ   09:30  – 08:00

 أ.هواشريّة خبتة 
 14ق 

 الّنقد األسلويبّ 
 أ.قارة حسني

 14ق 

   

 الّنقد الّنفساينّ  11:00  – 09:30
 أ.تومي سعيدة 

 16ق 

 الّنقد البنيوّي الّتكوينّ 
 أ.هواشريّة خبتة 

 14ق 

 الّنقد األسلويبّ 
 أ.قارة حسني

 14ق 

 احلكامة واملواطنة 
 راحبي عمرو أ.

En ligne 

  

 الّنقد الّنفساينّ  12:30  – 11:00
 أ.تومي سعيدة 

 16ق 

     

 الّنقد الثّقافّ  14:00  – 12:30
 أ.تومي سعيدة 

 19ق 

 الّنقد املوضوعاتّ 
 أ.حبري بشري

 24ق 

 نظريّة القراءة والّتأويل 
 أ.يعقوب قادة

 09ق 

   

 الّنقد املوضوعاتّ     15:30  – 14:00
 أ.حبري بشري

24 

    

15:30   -  17:00     
 

  

 


