
 0202/0202السنة الجامعية:       الثالثة ليسانس / تخصص: أدب عربي نةالس   توقيت

 5 الفوج 4 الفوج  3 الفوج 0 الفوج 2الفوج  التوقيت يوم

ت
سب
ال

 

 21/ مدرج  / معلم محاضرة / جماليات السرد العربي القديم 00.00-00.00
 /جماليات السرد العربي القديم 00.00-10.00

 21ممعلم/ 
 /جماليات السرد العربي القديم

 21ممعلم/ 
 9 كربوش/ /األدب الصوفي

قضايا النص الشعري الحديث 
 22 /سعادنة والمعاصر/

السرديات العربية الحديثة 
 23 والمعاصرة / بومعزة/

السرديات العربية الحديثة  10.00-11.00
 9 والمعاصرة / بومعزة/

 24 / كربوش/األدب الصوفي 23 لغة أجنبية/    / 22 أدب الطفل/ عساسلة/
قضايا النص الشعري الحديث 

 25 /سعادنة والمعاصر/
11.00-12.00 

 9 / كربوش/األدب الصوفي 21م / أدب الطفل/ عساسلة
قضايا النص الشعري الحديث 

 22 سعادنة/ والمعاصر/
السرديات العربية الحديثة 

 23 والمعاصرة / بومعزة/
 21مأدب الطفل/ عساسلة/ 

12.00-13.00      
 21/ عساسلة / مدرج  محاضرةأدب الطفل/  13.00-14.00
14.00-15.00      
15.00-16.00      

حد
أل
ا

 

 21/ قيدوم / مدرج  محاضرة قضايا النص الشعري الحديث والمعاصر/ 00.00-00.00
قضايا النص الشعري الحديث  00.00-10.00

 9والمعاصر/ قيدوم / 
السرديات العربية الحديثة 

 22بومعزة/والمعاصرة / 
 23أدب الطفل/ عساسلة/

منهجية البحث األدبي/ 
 24/زقادة

 15/ كربوش/األدب الصوفي

10.00-11.00 
 9 / كربوش/األدب الصوفي

قضايا النص الشعري الحديث 
 22 والمعاصر/ قيدوم /

السرديات العربية الحديثة 
 23 والمعاصرة / بومعزة/

 24 أدب الطفل/ عساسلة/
 /زقادةمنهجية البحث األدبي/ 

25 
 21/ مدرج  بومعزة/  السرديات العربية الحديثة والمعاصرة/محاضرة 11.00-12.00
 قضايا النص الشعري القديم/ 12.00-13.00

 9 عبسي/
    

13.00-14.00 
 

 قضايا النص الشعري القديم/
 22 عبسي/

  األدب العربي واالستشراق/
 23 بن قيراط/

/ المعاصراآلداب العالمية 
 24الشمالي/ 

/  المعاصراآلداب العالمية 
 25شاوي/ 

/ المعاصراآلداب العالمية  14.00-15.00
 9شاوي/ 

/  المعاصراآلداب العالمية 
 22الشمالي/ 

 قضايا النص الشعري القديم/
 23 عبسي/

  األدب العربي واالستشراق/
 21م بن قيراط/

 األدب العربي واالستشراق/
 21م بن قيراط/

15.00-16.00      

ن
ني
الث
ا

 

 21/ مدرج  زقادة/  محاضرة منهجية البحث األدبي/ 00.00-00.00
  /زقادةمنهجية البحث األدبي/  00.00-10.00

 21م
  /زقادةمنهجية البحث األدبي/  0لغة أجنبية/    /

 21 م
  

 /زقادةمنهجية البحث األدبي/  9 لغة أجنبية/    / 10.00-11.00
22 

/ جماليات السرد العربي القديم
 23 بومعزة /

قضايا النص الشعري القديم/ 
 21مسعدوني/ 

قضايا النص الشعري القديم/ 
 21مسعدوني/ 

 21/ سعدوني / مدرج  محاضرة قضايا النص الشعري القديم/ 11.00-12.00
12.00-13.00      
 21المعاصرة/محاضرة / الشمالي/ مدرج اآلداب العالمية  13.00-14.00
 األدب العربي واالستشراق/ 14.00-15.00

 29م بن قيراط/
  األدب العربي واالستشراق/

 29م بن قيراط/
/  المعاصراآلداب العالمية 
 23الشمالي/ 

/ جماليات السرد العربي القديم
 21م بومعزة /

/ جماليات السرد العربي القديم
 21م بومعزة /

 لغة أجنبية/    / لغة أجنبية/    /    15.00-16.00



 0202/0202السنة الجامعية:       الثالثة ليسانس / تخصص: أدب عربي نةالس   توقيت

 5 الفوج 4 الفوج  3 الفوج 0 الفوج 2الفوج  التوقيت يوم

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 21/ مدرج  / معلم محاضرة / جماليات السرد العربي القديم 00.00-00.00
 /العربي القديمجماليات السرد  00.00-10.00

 21ممعلم/ 
 /جماليات السرد العربي القديم

 21ممعلم/ 
 9 كربوش/ /األدب الصوفي

قضايا النص الشعري الحديث 
 22 سعادنة/ والمعاصر/

السرديات العربية الحديثة 
 23 والمعاصرة / بومعزة/

السرديات العربية الحديثة  10.00-11.00
 9 والمعاصرة / بومعزة/

 24 / كربوش/األدب الصوفي 23 لغة أجنبية/    / 22 عساسلة/أدب الطفل/ 
قضايا النص الشعري الحديث 

 25 سعادنة/ والمعاصر/
11.00-12.00 

 9 / كربوش/األدب الصوفي 21م/  أدب الطفل/ عساسلة
قضايا النص الشعري الحديث 

 22 والمعاصر/ سعادنة/
السرديات العربية الحديثة 

 23 والمعاصرة / بومعزة/
 21مأدب الطفل/ عساسلة/ 

12.00-13.00      
 21/ عساسلة / مدرج  أدب الطفل/ محاضرة 13.00-14.00
14.00-15.00      
15.00-16.00      

اء
بع
ألر
ا

 

 21/ قيدوم / مدرج  محاضرة قضايا النص الشعري الحديث والمعاصر/ 00.00-00.00
قضايا النص الشعري الحديث  00.00-10.00

 9والمعاصر/ قيدوم / 
السرديات العربية الحديثة 

 22والمعاصرة / بومعزة/
 23أدب الطفل/ عساسلة/

منهجية البحث األدبي/ 
 24/زقادة

 15/ كربوش/األدب الصوفي

10.00-11.00 
 9 / كربوش/األدب الصوفي

قضايا النص الشعري الحديث 
 22 والمعاصر/ قيدوم /

السرديات العربية الحديثة 
 23 والمعاصرة / بومعزة/

 24 أدب الطفل/ عساسلة/
 /زقادةمنهجية البحث األدبي/ 

25 
 21/ مدرج  بومعزة/  السرديات العربية الحديثة والمعاصرة/محاضرة 11.00-12.00
 قضايا النص الشعري القديم/ 12.00-13.00

 9 عبسي/
    

13.00-14.00 
 

 الشعري القديم/قضايا النص 
 22 عبسي/

  األدب العربي واالستشراق/
 23 بن قيراط/

/ المعاصراآلداب العالمية 
 24الشمالي/ 

/  المعاصراآلداب العالمية 
 25شاوي/ 

/ المعاصراآلداب العالمية  14.00-15.00
 9شاوي/ 

/  المعاصراآلداب العالمية 
 22الشمالي/ 

 قضايا النص الشعري القديم/
 23 عبسي/

  األدب العربي واالستشراق/
 21م بن قيراط/

 األدب العربي واالستشراق/
 21م بن قيراط/

15.00-16.00      

س
مي
خ
ال

 

 21/ مدرج  زقادة/  محاضرة منهجية البحث األدبي/ 00.00-00.00
  /زقادةمنهجية البحث األدبي/  00.00-10.00

 21م
  /زقادةمنهجية البحث األدبي/  0لغة أجنبية/    /

 21 م
  

 /زقادةمنهجية البحث األدبي/  9 لغة أجنبية/    / 10.00-11.00
22 

/ جماليات السرد العربي القديم
 23 بومعزة /

قضايا النص الشعري القديم/ 
 21مسعدوني/ 

قضايا النص الشعري القديم/ 
 21مسعدوني/ 

 21/ سعدوني / مدرج  محاضرة قضايا النص الشعري القديم/ 11.00-12.00
12.00-13.00      
 21اآلداب العالمية المعاصرة/محاضرة / الشمالي/ مدرج  13.00-14.00
 األدب العربي واالستشراق/ 14.00-15.00

 29م بن قيراط/
  األدب العربي واالستشراق/

 29م بن قيراط/
/  المعاصراآلداب العالمية 
 23الشمالي/ 

/ جماليات السرد العربي القديم
 21م بومعزة /

/ جماليات السرد العربي القديم
 21م بومعزة /

 لغة أجنبية/    / لغة أجنبية/    /    15.00-16.00
 


