
 م 2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:                          الثّايناألوّل                           الّسداسيّ      قسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة الثّانية ليسانس / ختّصص: لسانيّات عامّة                              الفوج
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  ثننياال األحد  السّبت التّوقيت 

 الّنحوعلم   09:30  – 08:00
 أ.بوشان فتيحة 

 " 2املدرّج "

 مقارابت نقدية معاصرة 
 أ.طّيب نفيسة 

 18ق 

 تطبيقّية لسانّيات 
 أ.بومتر مجيلة 

 " 2املدرج "

 تطبيقّية لسانّيات 
 أ.بومتر مجيلة 

 14ق 

 معاصر نقد أديّب 
 أ.لعمورّي أمينة 

 19ق 
 لغة إجنليزيّة  11:00  – 09:30

 حمفوف عودة  أ.
En ligne 

 مستوايت الّتحليل الّلساينّ  
 أ.آيت إحدادن كرمية

 25ق 

 مدارس لسانّية 
   محودّي فتيحةأ.

 21ق 

  

 علم الّنحو  12:30  – 11:00
خلذاري سعد أ.  

 19ق 

 مدارس لسانّية  
 طّيب نفيسة  أ.

 " 2املدرّج "

 اآلداب العاملّية مدخل إىل 
 أ.عزيزي مليكة 

 " 2املدرّج "

 معاصر نقد أديّب 
 أ.لعمورّي أمينة 

 " 2املدرّج "
 معاصر نّص أديّب   14:00  – 12:30

 أ.العويّف بوعالم
 16ق 

 فلسفة الّلغة 
 أ.آيت إحدادن كرمية

   13ق 

 اآلداب العاملّية مدخل إىل  
 أ.عزيزي مليكة 

 18ق 

 

 معاصر نّص أديّب     15:30  – 14:00
 العويّف بوعالمأ.

 " 2املدرّج "

 مقارابت نقديّة معاصرة 
 أ.طّيب نفيسة 

 " 2املدرّج "

   

15:30   -  17:00    
 

   

 

 

 

 

 



 

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

 الّنحوعلم   09:30  – 08:00
 أ.بوشان فتيحة 

 " 2املدرّج "

 تطبيقّية لسانّيات  
 أ.بومتر مجيلة 

 " 2املدرج "

 مدارس لسانّية  
 بلويل فرحاتأ.

 24ق 
 لغة إجنليزيّة  11:00  – 09:30

 حمفوف عودة  أ.
En ligne 

 فلسفة الّلغة   
 أ.موساوي فريدة

 09ق 

 تطبيقّية لسانّيات 
 بومتر مجيلة أ.

 14ق 

 معاصر أديّب  نقد
 أ.لعمورّي أمينة 

 19ق 
 نّص أديّب حديث   12:30  – 11:00

 أ.العويّف بوعالم
 15ق 

 مستوايت الّتحليل الّلساينّ 
 أ.آيت إحدادن كرمية

 25ق 

 مدارس لسانّية 
 طّيب نفيسة  أ.

 " 2املدرّج "

 اآلداب العاملّية مدخل إىل 
 أ.عزيزي مليكة 

 " 2املدرّج "

 معاصر نقد أديّب 
 أ.لعمورّي أمينة 

 " 2املدرّج "
 الّنحوعلم   14:00  – 12:30

 أ.بوشان فتيحة 
 18ق 

 مقارابت نقديّة معاصرة 
 أ.طّيب نفيسة 

 16ق 

   

 معاصر نّص أديّب     15:30  – 14:00
 أ.العويّف بوعالم

 " 2املدرّج "

 مقارابت نقديّة معاصرة 
 نفيسة أ.طّيب 

 " 2املدرّج "

 اآلداب العاملّية مدخل إىل  
 أ.عزيزي مليكة 

 18ق 

 

15:30   -  17:00    
 

   

 

 

 

 



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

 الّنحوعلم   09:30  – 08:00
 أ.بوشان فتيحة 

 " 2املدرّج "

 الّنحوعلم 
 أ.بوشان فتيحة 

 22ق 

 تطبيقّية لسانّيات 
 أ.بومتر مجيلة 

 " 2املدرج "

  

 لغة إجنليزيّة  11:00  – 09:30
 حمفوف عودة أ.

En ligne 

 فلسفة الّلغة  
 كرمية  أ.آيت إحدادن

 15ق 

 مقارابت نقديّة معاصرة 
 أ.طّيب نفيسة 

 ؟؟؟؟؟؟؟ ق 

 معاصر نقد أديّب 
 أ.لعمورّي أمينة 

 19ق 

 مدارس لسانّية 
 أ.بلويل فرحات

 09ق 

 اآلداب العاملّية مدخل إىل 
 أ.عزيزي مليكة 

 18ق 
 مستوايت الّتحليل الّلساينّ   12:30  – 11:00

 أ.آيت إحدادن كرمية
 ؟؟؟؟؟؟ ق 

 لسانّية  مدارس 
 طّيب نفيسة  أ.

 " 2املدرّج "

 اآلداب العاملّية مدخل إىل 
 أ.عزيزي مليكة 

 " 2املدرّج "

 معاصر نقد أديّب 
 أ.لعمورّي أمينة 

 " 2املدرّج "
 نّص أديّب معاصر    14:00  – 12:30

 أ.سعدوين حيي 
 18ق 

 تطبيقّية لسانّيات  
 أ.بومتر مجيلة 

 14ق 

 

 معاصر أديّب نّص     15:30  – 14:00
 أ.العويّف بوعالم

 " 2املدرّج "

 مقارابت نقديّة معاصرة 
 أ.طّيب نفيسة 

 " 2املدرّج "

   

15:30   -  17:00     
 
 

  

 

 

 

 



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

 تطبيقّية لسانّيات   09:30  – 08:00
 أ.عيساوّي عبد الّرمحان 

 25ق 

 تطبيقّية لسانّيات 
 أ.عيساوّي عبد الّرمحان 

 2املدرّج 

 معاصر نقد أديّب   
 أ.كّحال بوعليّ 

 20ق 
 لغة إجنليزيّة  11:00  – 09:30

 حيياوّي مسّية  أ.
En ligne 

 اآلداب العاملّية مدخل إىل  
 أ.حيي سعدوين 

 ؟؟؟؟ ق  

 معاصر نّص أديّب 
 أ.عابد رشيدة 

 25ق 

 اآلداب العاملّية مدخل إىل 
 جبارة إمساعيل أ.

 25ق 

 معاصر أديّب  نقد
 أ.كّحال بوعليّ 

 25ق 
 الّشعريّة العربّية    12:30  – 11:00

 أ.لطرش صليحة 
   ؟؟؟؟ق 

 
 

 مدارس لسانّية 
 أ.خلذارّي سعد

   20ق 

 

 مقارابت نقديّة معاصرة  14:00  – 12:30
 أ.عابد رشيدة 

 25ق 

 الّنحوعلم 
 أ.طايل حكيمة 

 2املدرّج 

 احلداثة يف األدب العريبّ  
 أ.أودحيات اندية 

 15ق 

 مدارس لسانّية 
 دأ.خلذارّي سع

 25ق 

 

 نّص أديّب معاصر    15:30  – 14:00
 أ.عابد رشيدة 

 13ق 

 الّنحوعلم 
 أ.طايل حكيمة 

 09ق 

 نقديّة معاصرة  مقارابت 
 تومي ىسعيدة أ.

 13ق 

  

15:30   -  17:00    
 

   

 

 

 

 

 



 

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

 تطبيقّية لسانّيات   09:30  – 08:00
 أ.عيساوّي عبد الّرمحان 

 25ق 

 نّص أديّب معاصر  
 أ.سعدوين حيي 

 09ق 

 معاصر نقد أديّب 
 أ.كّحال بوعليّ 

 20ق 

 

 الّشعريّة العربّية  11:00  – 09:30
 أ.لطرش صليحة 

 13ق 

 معاصر نّص أديّب   
 أ.عابد رشيدة 

 25ق 

 اآلداب العاملّية إىل  مدخل
 أ.جبارة إمساعيل أ.

 25ق 

 معاصر أديّب  نقد
 أ.كّحال بوعليّ 

 25ق 
 مقارابت نقديّة معاصرة  12:30  – 11:00

 أ.عابد رشيدة 
 15ق 

 تطبيقّية لسانّيات 
 أ.عيساوّي عبد الّرمحان 

 20ق 

 لغة إجنليزيّة    
 حيياوّي مسّية أ.

En ligne 
 نقديّة معاصرة  مقارابت 14:00  – 12:30

 أ.عابد رشيدة 
  25ق  

 الّنحوعلم 
 أ.طايل حكيمة 

 2املدرّج 

 اآلداب العاملّية مدخل إىل  
 سعدوين حيي أ.

 22ق 

 مدارس لسانّية 
 دأ.خلذارّي سع

 25ق 

 

 مدارس لسانّية     15:30  – 14:00
 أ.خلذارّي سعد

 22ق 

 احلداثة يف األدب العريبّ  
 أ.أودحيات اندية 

 16ق 

 الّنحوعلم 
 أ.حيياوي حفيظة 

 21ق 

 

15:30   -  17:00   
 
 

    

 

 

 



 

 م2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:   الثّاين                       الّسداسيّ                     قسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة الثّانية ليسانس / ختّصص: أدب عريبّ               الفوج الثّالث             
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

 تطبيقّية لسانّيات   09:30  – 08:00
 أ.عيساوّي عبد الّرمحان 

 25ق 

 نّص أديب معاصر  
 أ.عابد رشيدة 

 16ق 

 الّنحوعلم 
 أ.حيياوي حفيظة 

 21ق 

 

 لغة إجنليزيّة  11:00  – 09:30
 حيياوّي مسّية  أ.

En ligne 

 تطبيقّية لسانّيات 
 عبد الّرمحان  أ.عيساويّ 
 20ق 

 معاصر نّص أديّب  
 أ.عابد رشيدة 

 25ق 

 اآلداب العاملّية مدخل إىل 
 أ.جبارة إمساعيل 

   25ق 

 معاصر أديّب  نقد
 أ.كّحال بوعليّ 

 25ق 
 الّشعريّة العربّية  12:30  – 11:00

 أ.لطرش صليحة 
 13ق 

 مقارابت نقديّة معاصرة   
 أ.تومي سعيدة 

 18ق 

 معاصر نقد أديّب  
 كّحال بوعليّ أ.

 15ق 
 مقارابت نقديّة معاصرة  14:00  – 12:30

 أ.عابد رشيدة 
 25ق 

 الّنحوعلم 
 أ.طايل حكيمة 

 2املدرّج 

 مدارس لسانّية   
 دأ.خلذارّي سع

 25ق 

 

 احلداثة يف األدب العريبّ     15:30  – 14:00
 أ.أودحيات اندية 

 18ق 

 اآلداب العاملّية مدخل إىل  
 سعدوين حيي أ.

 14ق 

 مدارس لسانّية 
 أ.خلذارّي سعد

 22ق 

 

15:30   -  17:00     
 
 

  

 

 

 



 

 م 2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:   الثّاين                       الّسداسيّ                                األّولالفوج                                 نقد ومناهجليسانس / ختّصص:    قسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة الثّانية
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

 الّنحوعلم   09:30  – 08:00
 أ.بوشان فتيحة 

 " 2املدرّج "

 تطبيقّية لسانّيات  
 أ.بومتر مجيلة 

 " 2املدرج "

 املصطلح الّنقديّ  
 أ.بوعامر كرمية 

 14ق 
 لغة إجنليزيّة  11:00  – 09:30

 حيياوّي مسّية  أ.
En ligne 

 معاصر نقد أديّب 
 حبرّي بشريأ.

 25ق 

 الّنحوعلم 
 أ.بوشان فتيحة 

 19ق 

   

 مدارس لسانّية    12:30  – 11:00
 عيساوي  عبد الرمحان أ.

 09ق 

 مدارس لسانّية 
 طّيب نفيسة  أ.

 " 2املدرّج "

 العاملّية اآلداب مدخل إىل 
 أ.عزيزي مليكة 

 " 2املدرّج "

 

 نقد الّنقد  14:00  – 12:30
 أ.بوعامر كرمية 

 13ق 

 معاصر نقد أديّب   
 أ.لعمورّي أمينة 

 19ق 

 معاصر نّص أديّب 
 أ.العويّف بوعالم

 15ق 

 العاملّية اآلداب مدخل إىل 
 أ.عزيزي مليكة 

 16ق 
 مقارابت نقديّة معاصرة    15:30  – 14:00

 بوعامر كرمية أ.
 14ق 

 معاصر نّص أديّب 
 أ.العويّف بوعالم

 " 2املدرّج "

 مقارابت نقديّة معاصرة 
 أ.طّيب نفيسة 

 " 2املدرّج "

 تطبيقّية لسانّيات  
 أ.بومتر مجيلة 

 14ق 

 

15:30   -  17:00   
 

    

 

 

 

 



 م 2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:   الثّاين                       الفوج  الثّاين                          الّسداسيّ                                 نقد ومناهجقسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة الثّانية ليسانس / ختّصص:  
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

 املصطلح الّنقديّ  09:30  – 08:00
 أ.بوعامر كرمية 

 15ق 

 الّنحوعلم 
 أ.بوشان فتيحة 

 " 2املدرّج "

 تطبيقّية لسانّيات  
 أ.بومتر مجيلة 

 " 2املدرج "

 العاملّية  اآلدابمدخل إىل 
 جبارة إمساعيل أ.

 22ق 

 

 لغة إجنليزيّة  11:00  – 09:30
 ابتسام  لوانسأ.

En ligne 

 معاصر نقد أديّب 
 حبرّي بشريأ.

 25ق 

 تطبيقّية لسانّيات 
 جوادي إلياسأ.

   20ق  

   

 نقد الّنقد  12:30  – 11:00
 أ.بوعامر كرمية 

 14ق 

 الّنحوعلم  
 أ.بوشان فتيحة 

 18ق 

 مدارس لسانّية 
 طّيب نفيسة أ.

 " 2املدرّج "

 العاملّية اآلداب مدخل إىل 
 أ.عزيزي مليكة 

 " 2املدرّج "

 

 مدارس لسانّية   14:00  – 12:30
 بوشنب حسنيأ.

 09ق 

 معاصر نقد أديّب   
 كّحال بوعلي أ.

 20ق  

 

 معاصر نّص أديّب     15:30  – 14:00
 أ.العويّف بوعالم

 " 2املدرّج "

 مقارابت نقديّة معاصرة 
 أ.طّيب نفيسة 

 " 2املدرّج "

 مقارابت نقديّة معاصرة 
 أ.طّيب نفيسة 

 24ق 

 معاصر نّص أديّب 
 أ.العويّف بوعالم

 09ق 

 

15:30   -  17:00     
 
 

  

 


