
 لغوية الدراسات شعبة ال -توقيت السنة الثانية

وم
ي

 

 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1الفوج  الساعة

ت
سب

ال
 

 81النقد األدبي الحديث/ محاضرة/ زيتون/  00.00-00.00
 81/النص األدبي الحديث/محاضرة /مخالفة 00.00-10.00

 4/النقد األدبي الحديث/زيتون 3أصول اننحو/    / 2/الحديث/مخالفةالنص األدبي  8/النقد األدبي الحديث/عفيف 10.00-11.00
 4/اللسانيات العامة/ بوعمامة 3/النقد األدبي الحديث/عفيف 2مذخم إنى األدب انمقارن/مكفت/ 8/النص األدبي الحديث/مخالفة 11.00-12.00
 04أصول اننحو/      3/اللسانيات العامة/ بوعمامة 2/النقد األدبي الحديث/عفيف  12.00-13.00

    1مذخم إنى األدب انمقارن/مكفت/ 13.00-14.00
14.00-15.00     

15.00-16.00     

حد
أل
ا

 

 81اللسانيات العامة / محاضرة / بوعمامة/ 00.00-00.00

 10عهم انصرف/ محاضرة/ شينون/ 00.00-10.00

 4/النص األدبي الحديث/مخالفة 3عهم انصرف/ شينون/ 2وتحهيم انخطاب/ األسهوبيت 8/اللسانيات العامة/ بوعمامة 10.00-11.00

 4عهم انصرف/شينون/ 3/النص األدبي الحديث/مخالفة 2/اللسانيات العامة/ بوعمامة 1األسهوبيت وتحهيم انخطاببويران/ 11.00-12.00

 4/شاوي/المناهج النقدية المعاصرة   1أصول اننحو/     12.00-13.00

  3/شاوي/المناهج النقدية المعاصرة 2أصول اننحو/   /  13.00-14.00
14.00-15.00     

15.00-16.00     

ن
ني

إلث
ا

 

 81المناهج النقدية المعاصرة/ محاضرة / بعداش/ 00.00-00.00

 4مذخم إنى األدب انمقارن/مكفت/ 3انخطاب/بويران/األسهوبيت وتحهيم  2عهم انصرف/شينون/ 8/بعداش/المناهج النقدية المعاصرة 00.00-10.00

 4األسهوبيت وتحهيم انخطاب/بويران/ 3مذخم إنى األدب انمقارن/مكفت/ 2/بعداش/المناهج النقدية المعاصرة 1عهم انصرف/شينون/ 10.00-11.00

 10األسهوبيت وتحهيم انخطاب/ محاضرة/ بويران/ 11.00-12.00

12.00-13.00     

 10مذخم إنى األدب انمقارن/ محاضرة/ حالسي/  13.00-14.00

14.00-15.00     

15.00-16.00     
 

 

 

 



 

 دراسات لغوية  -توقيت السنة الثانية

وم
ي

 

 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1الفوج  الساعة

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 81النقد األدبي الحديث/ محاضرة/ زيتون/  00.00-00.00

 81/األدبي الحديث/محاضرة /مخالفةالنص  00.00-10.00
 4/النقد األدبي الحديث/زيتون 3أصول اننحو/    / 2/النص األدبي الحديث/مخالفة 8/النقد األدبي الحديث/عفيف 10.00-11.00

 4/العامة/ بوعمامةاللسانيات  3/النقد األدبي الحديث/عفيف 2/مكفت/مذخم إنى األدب انمقارن 8/النص األدبي الحديث/مخالفة 11.00-12.00

 04أصول اننحو/      3/اللسانيات العامة/ بوعمامة 2/النقد األدبي الحديث/عفيف  12.00-13.00

    1/مذخم إنى األدب انمقارن/مكفت 13.00-14.00

14.00-15.00     

15.00-16.00     

ء
عا

رب
أل
ا

 

 81اللسانيات العامة / محاضرة / بوعمامة/ 00.00-00.00

 10عهم انصرف/ محاضرة/ شينون/ 00.00-10.00

 4/النص األدبي الحديث/مخالفة 3عهم انصرف/ شينون/ 2األسهوبيت وتحهيم انخطاب/ 8/اللسانيات العامة/ بوعمامة 10.00-11.00

 4عهم انصرف/شينون/ 3/النص األدبي الحديث/مخالفة 2/اللسانيات العامة/ بوعمامة 1األسهوبيت وتحهيم انخطاب/بويران/ 11.00-12.00

 4/شاوي/المناهج النقدية المعاصرة   1أصول اننحو/     12.00-13.00

  3/شاوي/المناهج النقدية المعاصرة 2أصول اننحو/   /  13.00-14.00

14.00-15.00     
15.00-16.00     

س
مي

خ
ال

 

 81المناهج النقدية المعاصرة/ محاضرة / بعداش/ 00.00-00.00
 4مذخم إنى األدب انمقارن/مكفت/ 3األسهوبيت وتحهيم انخطاب/بويران/ 2عهم انصرف/شينون/ 8/بعداش/المناهج النقدية المعاصرة 00.00-10.00

 4األسهوبيت وتحهيم انخطاب/بويران/ 3مذخم إنى األدب انمقارن/مكفت/ 2/بعداش/المناهج النقدية المعاصرة 1عهم انصرف/شينون/ 10.00-11.00

 10األسهوبيت وتحهيم انخطاب/ محاضرة/ بويران/ 11.00-12.00

12.00-13.00     

 10مذخم إنى األدب انمقارن/ محاضرة/ حالسي/  13.00-14.00

14.00-15.00     
15.0-16.00     

 


