
 ٌةأدبدراسات  -(lmd-)لٌسانسالسنة الثانٌة توقٌت 
 2020-2019السداسً الثانً 
 

 الفوج األول الفوج الثانً لثالثالفوج ا الفوج الرابع
 
 

 

ًّ /  رـــــــــــــــــــمعاصً ــــــــــــــــــــص أدبــــــــــــــــــــن  18مدرج    /طرش الدكتور عل

ح
ال
ا

ـــ
ـــ

د
 

08.00-.09.30 

 11.00-09.30 1 مكفة/ /عالمًاألدب ال . م 17 /بعداش /نقد عربً معاصر 10 /سوسً/ معاصر دبًنص أ 9 /معاصر/ مخالفةدبً نص أ

    11.00-12.30 

 14.00.-12.30 18مدرج بعداش / الدكتور عمار  / معاصـــــــــــــــــــر عربـــــــــــًد ـــــــــــــــــــــنق

 15.30-14.00 14 /حمالوي تطبٌقٌة/ سانٌاتل  1 مكفة/ /عالمً األدب ال . م 13 لسانٌات تطبٌقٌة /جالٌلٌة/ 5 //بعداشنقد عربً معاصر

     

15.30-17.00 
 

  19 علم النحو / طواهري/ 5 مغمولً/جزائري قدٌم/ أدب  

ثن
ال
ا

ـــ
ـ

ن
ٌ

 

08.00-.09.30 

 11.00-09.30 13 /بعداش /نقد عربً معاصر 9 قٌدوم// معاصردبً نص أ 17 /مغمولًجزائري قدٌم/أدب 

 //زٌتونمقاربات نقدٌة معاصرة
9 

19  // شاويعالمًاألدب ال . م

 

 
 

 11.00-12.30 

 14.00.-12.30 19مدرج زٌتون /  الدكتورة زلٌخة /  معاصــــــــــــــــــــــــــرةمقاربات نقدٌة 

 15.30-14.00 19مدرج /   أسماء سوسًالدكتورة  ً /ــــــــــعالمى األدب الــــل إلـــــــــــــــمدخ

    15.30-17.00 

 
 /زٌتون /مقاربات نقدٌة معاصرة

16 
 9 /سوسً/ معاصردبً نص أ 6 /مغمولًجزائري قدٌم / أدب 

الث
لث
ا

ـــ
ـــ

اء
 

08.00-.09.30 

  9 /عساسلةجزائري/ أدب شعبً 14/ شاوي/ عالمًاألدب ال .م
/ مغمولً قدٌم/جزائري أدب 

16 
09.30-11.00 

 4 // حمالويتطبٌقٌة سانٌاتل 6 /قرزٌز /لسانٌةالمدارس ال 9 /عساسلةجزائري/ أدب شعبً
 /زٌتون /مقاربات نقدٌة معاصرة

5 
11.00-12.30 

 14.00-12.30  2 / نعٌجة/ لغة أجنبٌة  

    14.00-15.30 

    15.30-17.00 

  3 /حماٌدٌة/ تطبٌقٌة سانٌاتل
 /زٌتون/ مقاربات نقدٌة معاصرة

17 
 9 طواهري/ علم النحو/

بع
الر

ا
ـــ

ـــ
ـــ

ـ
اء

 

08.00-.09.03 

 11.00-09.30 20 درجم     /  طواهري الدكتور صالح    / النحــــــــــو       علـــــــــــم       

  18 زٌتون/ /نقد عربً معاصر 
 /عساسلةأدب شعبً جزائري/

10 
11.00-12.30 

  18 قرزٌز// لسانٌة المدارس ال
 /عساسلةأدب شعبً جزائري/

10 
 12.30-14.00 

 15.30-14.00 20مدرج  / قرزٌز أ. أنٌس ة  /ــانٌــــــــــدارس   اللســــــــــالم

 
 

   15.30-17.00 

 20 // نعٌجة أجنبٌةلغة  15 /قرزٌز / لسانٌةالمدارس ال 4 / مراد / لغة أجنبٌة 14 /طواهري النحو/علم 

مٌ
خ
ال

ـــ
ــ

س
 

08.00-.09.30 

  14 علم النحو / طواهري/ 3 /فراقة / لغة أجنبٌة
 /قرزٌز /لسانٌةالمدارس ال

 19مدرج
09.30-11.00 

 12.30-11.00 18 درجم  حدة روابحٌة  / الدكتورة  /   ةــــــــــالتطبٌقٌ انٌاتــــــــــــــــــلسال

    12.30-14.00 

 

 



 وٌةلغدراسات  -  (lmd-)لٌسانسالسنة الثانٌة توقٌت 

 2020-2019السداسً الثانً 

   الفوج األول الفوج الثانً لثالثالفوج ا الفوج الرابع

 6 /جودي تطبٌقٌة/ سانٌاتل
/ مستوٌات التحلٌل اللسانً

 4 /بوشحدان
 10 /مدارس لسانٌة/ بوٌران 15 / زروال/ لغة أجنبٌة

حد
ال
ا

 

08.00-.09.30 

 11.00-09.30 18/ مدرج     الدكتورة وردة بوٌران   المـــــــــــــــدارس اللســـــــــــــــانٌة    /

 12.30-11.00 19مدرج  /    عبد الحلٌم مخالفةأ.    /ً معاصر ــــــــــــــــــــص أدبــــــــــــــــــــــــن

    12.30-14.00 

 15.30-14.00  19 / جودي/ تطبٌقٌة سانٌاتل 3 /العباسً/عالمًاألدب ال. م 

     

15.30-17.00 
 

 /بعداش / مقاربات نقدٌة معاصرة
15 

 18/بوٌران  /مدارس لسانٌة 9 مخالفة// معاصرأدبً  نص
 /مقاربات نقدٌة معاصرة/ طرش

16 

ن
نٌ
الث

ا
 

08.00-.09.30 

 10 شٌنون/ /علم النحو
/ بوٌران /مدارس لسانٌة
 18مدرج

  09.30-11.00 

 12.30-11.00 4 مخالفة// معاصرأدبً  نص 5 /مقاربات نقدٌة معاصرة/طرش  

 14.00-12.30 18مدرج  راوٌة شاوي /    أ. /  ةالمٌـــــــــــــالع اآلدابى ــــــــــــــل إلـــــــــدخــــــــم

 15.30-14.00 18  درجم  /  ثماٌنٌة أ. عبد الباسط  /  ةـــــــــــتطبٌقٌالانٌات ـــــــــــــــــــــــــــــــلسال

    15.30-17.00 

 20/بودروعة/ نقد عربً معاصر 15 /شاوي /عالمًاألدب ال . م 10 // جوديتطبٌقٌة سانٌات ل 17 قرزٌز/ /مدارس لسانٌة 

اء
الث

لث
ا

 

08.00-.09.30 

 19 مخالفة/ /نص أدبً معاصر 
مقاربات نقدٌة معاصرة / طرش/ 

20 
 /بودروعة /معاصرنقد عربً 

 18مدرج
 09.30-11.00 

 12.30-11.00 13 /مكفة/ عالمًاألدب ال. م 18 مخالفة//  معاصرأدبً  نص 16 مراد / / لغة أجنبٌة 14 /بودروعة /عربً معاصرنقد 

  
 
 

 12.30-14.00 

 15.30-14.00 3 / زروال/ لغة أجنبٌة   2 // مراد أجنبٌة غةل

    15.30-17.00 

 18درج م /     شٌنــــون الدكتور محمد الطاهرو/ ــــــــــــــــــالنحـعلـــــــــــم 

اء
بع

الر
ا

 

08.00-.09.30 

 14 / شٌنونعلم النحو/   16 /شاوي /عالمًاألدب ال. م
 /مستوٌات التحلٌل اللسانً

 20 /بوشحدان
09.30-11.00 

  
 روابحٌة/ طٌفةل/ فلسفة اللغة

 18مدرج
 12.30-11.00 16 /بركانً/  تطبٌقٌةسانٌات ل

 14.00-12.30   14 روابحٌة/ طٌفةل/ اللغةفلسفة  

 15.30-14.00 19/ الدكتور إبراهٌم كربوش / مدرج   معاصرة نقـــــــــــــــــــــدٌــــــــــــــــــــة رباتــــــــــــــاقم

    15.30-17.00 

 13/ روابحٌة لطٌفة/ فلسفة اللغة
 بودروعة / معاصر عربً نقد

/19 
التحلٌل اللسانً/ مستوٌات 

 6 بوشحدان/
 2 /شٌنون علم النحو/ 

س
مٌ

خ
ال

 

08.00-.09.30 

/  مستوٌات التحلٌل اللسانً
 18 بوشحدان/

  5 /شٌنون علم النحو/ 
 /روابحٌة .ل /فلسفة اللغة

 18مدرج
09.30-11.00 

 12.30-11.00 20مدرج   الدكتورة سهام بودروعة / /صر  نقــــــــــد عــــــــــربً معــــــــا

    12.30-14.00 

 


