توقيت السنة الثالثة (ليسانس - )lmd-أدب
السداسي الثاني 2020-2019
ف1
09.30.-08.00

ف2

ف4

األدب الشعبــــــــــــــــــــــي المغـــــــاربـــــــــــــــــــــــي  /الدكتور شوقي زقادة  /مدرج 19

11.00-09.30

النـــــــــــــــص الشــــــــــعــر ي المغــــــاربــــــــــــــــــــــــي  /الدكتورة سليمة العقوني  /مدرج 19

12.30-11.00
االحد

14.00-12.30

ف3

ف5

15.30-14.00

النـص الشعــري
المغاربي/العقوني4 /

األدب الشعبي المغاربي /
زقادة15 /

النص السردي المغاربي/
بومعزة 20 /
أدب الهامش /بن قيراط/
4

األدب الشعبي المغاربي/
طرش10 /
األدب الشعبي المغاربي/
عساسلة3 /
النص السردي المغاربي/
بومعزة 10/

17.00-15.30
09.30.-08.00

النـــــص الســــــردي المغــــــــاربـــــــــــــي /

11.00-09.30
12.30-11.00
االثنين

14.00-12.30

األدب الشعبي المغاربي/
زقادة6/
النـص الشعــر ي
المغاربي /العقوني10 /

المسرح المغاربي/
حالسي16 /
األدب الشعبي المغاربي /
زقادة15/

الدكتور سعيد بومعزة

النـص الشعــر ي
المغاربي /العقوني20 /
النص السردي المغاربي/
بومعزة20 /

/

مدرج 20

المسرح المغاربي/
حالسي14 /

النص السردي المغاربي/
عثامنية 2/

15.30-14.00
17.00-15.30
09.30.-08.00
11.00-09.30
12.30-11.00
الثالثاء

14.00-12.30
15.30-14.00
17.00-15.30
09.30.-08.00

الحكـــــــــــــامــــــة

11.00-09.30

أدب الهامش /بن قيراط/
15

12.30-11.00

أدب مقارن /الشمالي9 /
االربعاء

14.00-12.30

و المــــــــواطنــــــــــــة  /حفظ هللا  /مدرج 19

أدب الهامش /بن قيراط /
14
النص السردي المغاربي/
الشمالي4 /

أدب مقارن  /شاوي2 /

أدب مقارن /الشمالي/
13
المسرح المغاربي/
حالسي19 /

المسرح المغاربي/
حالسي 6 /

15.30-14.00
17.00-15.30
09.30.-08.00

المســـــــــــرح المغــــــــاربــــــي  /الدكتورة وردة حالسي  /مدرج 18

11.00-09.30

14.00-12.30

الخميس

12.30-11.00

المسرح المغاربي/
سلطاني6 /

أدب مقارن/الشمالي10 /
أدب مقارن /الشمالي5 /

أدب الهامش/بن قيراط/
9
النـص الشعــر ي
المغاربي /العقوني3 /

النـص الشعــري
المغاربي  /العقوني5 /
أدب الهامش /بن قيراط/
9

توقيت السنة الثالثة (ليسانس – )lmd-لسانيات عامة
السداسي الثاني 2020-2019
الفوج الثاني

الفوج األول

الفوج الثالث

الفوج الرابع

الفوج 6

الفوج5

09.90.-08.00
علم الداللة/اهقيلي2 /

00.00-09.90

00.00-03.90

علم الداللة/اهقيلي1 /

االحد

03.90-00.00

علم المفردات /ح.
روابحية5 /
علم المفردات /دبيش/
6

علم المفردات  /ح.
روابحية5 /

أصول النحو /قريني/
4

أصـــــــــــــــــــــــــــول النــــحـــــــــــــــــــو /

05.90-00.00

علم الداللة/
بوشحدان5 /
علم المفردات /دبيش/
6

الدكتــــــورة نبيلة قريني /

مدرج 19

07.00-05.90

النـــــحــــــــــــو الـــوظيــــفــــــــــــــــي

09.90.-08.00

علم التركيب/دبيش1/

علم الداللة/اهقيلي3 /

التركيب/دبيش/

مدرج 20

19

االثنين

00.00-03.90

علم

أصول النحو/قريني/

00.00-09.90
03.90-00.00

/

الدكتـــــور صويلح قاشي

/

مدرج19

صوتيات /بوعمامة/
13
علم الداللة /جاليلية6 /

نحو وظيفي/قاشي /
17
صوتيات  /بوعمامة/

علم التركيب  /ط.
نعيجة16 /

أصول النحو /قريني/
6

2

05.90-00.00
07.00-05.90
09.90.-08.00
00.00-09.90

00.00-03.90

الثالثاء

03.90-00.00

05.90-00.00
07.00-05.90
أصول النحو/قريني/
1
نحو وظيفي /قاشي/
1

09.90.-08.00
00.00-09.90

00.00-03.90

االربعاء

03.90-00.00

علم التركيب  /ط.
نعيجة 10/

نحو وظيفي /قاشي/
5

علم الداللة/
بوشحدان14 /

أصول النحو/قريني/
19
نحو وظيفي /بويران/
17

صوتيات /بوعمامة/
4
صوتيات  /بوعمامة/
17

علم التركيب /ط.
نعيجة13 /

الحكــــــــامــــــــــــــــة والمـــــواطنـــــــــــــــــــة  /الدكتـــــــــــــــــــــورة أسماء حمايدية  /مدرج 19
عــــلــــــــــــم الــــــداللـــــــــــــة  /الدكتــــــــــــــــــــور كمال حمالوي /

05.90-00.00

مدرج 18

07.00-05.90

عــــلـــــــم

09.90.-08.00
00.00-09.90

00.00-03.90
05.90-00.00

الخميس

03.90-00.00

علم المفردات  /ح.
روابحية1 /
صوتيات/بوعمامة1 /

التــــركيـــــــــب  /الدكتور الطاهر نعيجة  /مدرج 19

صوتيات /بوعمامة/
16
علم التركيب  /ط.
نعيجة16 /

أصول النحو /درغوم/
15

نحو وظيفي /قاشي/
15
علم المفردات /دبيش/
19

نحو وظيفي /قاشي/
13

