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 فرع الدراسات األدبية -توقيت السنة الثانية  
 المجموعة األولى     المجموعة األولى

 4الفوج  3الفوج  الٌوم 2الفوج  1الفوج  الٌوم التوقٌت

00.00-00.00 

ـد
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ح
أل
 ا

 10مدرج  /طــــرش /محاضرةنص أدبً معاصر/

ن
ــٌ
ـــ
ـــ
نــ
الث
ا

 

 10مدرج نص أدبً معاصر/محاضرة/ طــــرش/ 

 10اللسانٌات التطبٌقٌة/ محاضرة/ ح.روابحٌة/ مدرج  10مدرج  / محاضرة/ ح.روابحٌة/اللسانٌات التطبٌقٌة 00.00-10.00

 10مدخل إلى اآلداب العالمٌة/ محاضرة/ سوسً/ مدرج  10مدرج  /سوسً / محاضرة/مدخل إلى اآلداب العالمٌة 10.00-11.00
11.00-12.00     
 10النقد العربً المعاصر/ محاضرة/ بعداش/ مدرج  10مدرج  /بعداش / محاضرة/النقد العربً المعاصر 12.00-13.00

 10بعداش مدرج  /أ.موجهة/النقد العربً المعاصر 13.00-14.00
النقد العربً المعاصر/أ.موجهة/ 

 10مدرج  /زٌتون
 

14.00-15.00    
النقد العربً المعاصر/أ.موجهة/ 

 10بعداش مدرج 
15.00-16.00     

00.00-00.00 

اء
ـــ
ـــ
الثـ

الث
 

 

 10مدرج  /زٌتون /محاضرة  /مقاربات نقدٌة معاصرة

اء
ـــ
ـــ
بع
ر
أل
ا

 

 10مدرج  /زٌتون /محاضرة  /مقاربات نقدٌة معاصرة

 10مدرج  /أ.موجهة/زٌتون /أ.موجهة/مقاربات نقدٌة معاصرة 10مدرج  /أ.موجهة/زٌتون /أ.موجهة/مقاربات نقدٌة معاصرة 00.00-10.00

 10شاوي مدرج  /أ.موجهة/مدخل إلى اآلداب العالمٌة 10مدرج  /مكفة /أ.موجهة/مدخل إلى اآلداب العالمٌة 10.00-11.00

 10مدرج / حمالوي  /أ.موجهة/اللسانٌات التطبٌقٌة 11.00-12.00
 /أ.موجهة/اللسانٌات التطبٌقٌة

 نصف فوج /01حجرة /جالٌلٌة
 /مخالفة /أ.موجهة/نص أدبً معاصر

 نصف فوج /03حجرة 

12.00-13.00 
 /أ.موجهة/نص أدبً معاصر

 / نصف فوج14حجرة  /سوسً
 /أ.موجهة/نص أدبً معاصر

 15حجرة  /قٌدوم
 /أ.موجهة/اللسانٌات التطبٌقٌة

 نصف فوج /01حجرة ،جالٌلٌة
 /مخالفة /أ.موجهة/نص أدبً معاصر

 نصف فوج /03حجرة

13.00-14.00 
 /أ.موجهة/نص أدبً معاصر

 / نصف فوج14حجرة  /سوسً
 /أ.موجهة/نص أدبً معاصر

 15حجرة  /قٌدوم
 10مدرج  /نعٌجة /لغة أجنبٌة

 10مدرج  /نعٌجة/لغة أجنبٌة  14.00-15.00
 /سوسً /أ.موجهة/نص أدبً معاصر

 10مدرج 
 

15.00-16.00   
 /أ.موجهة/اللسانٌات التطبٌقٌة

 10مدرج  /حماٌدٌة

00.00-00.00 

س
مٌ
خ
ال

 

 

 10مدرج  /طواهري /محاضرة /علم النحو

ت
سب
ال

 

 10مدرج  /طواهري /محاضرة /علم النحو

 10مدرج  /طواهري /أ.موجهة/علم النحو 10مدرج  /طواهري /أ.موجهة/علم النحو 00.00-10.00

 10مدرج  /عساسلة /أدب شعبً جزائري 10مدرج  /عساسلة /أدب شعبً جزائري 10.00-11.00

11.00-12.00     

 10مدرج  /مغمولً/أدب جزائري قدٌم  10مدرج  /مغمولً/أدب جزائري قدٌم  12.00-13.00

 10مدرج  /قرزٌز/ محاضرة /مدارس لسانٌة 10مدرج  /قرزٌز/ محاضرة /مدارس لسانٌة 13.00-14.00

 10مدرج  /قرزٌز/أ.موجهة/مدارس لسانٌة  10مدرج  /قرزٌز/أ.موجهة/مدارس لسانٌة  14.00-15.00



 يةلغو فرع الدراسات ال -السنة الثانية  توقيت  
 المجموعة األولى     المجموعة األولى

 4الفوج  3الفوج  اليوم 2الفوج  1الفوج  الٌوم التوقيت

00.00-02.00 

ـد
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ح
أل
ا

 

 10نص أدبً معاصر/ محاضرة /مخالفة/ مدرج 

ن
ـي
ـــ
ـــ
ـــ
ثن
ال
ا

 

 10نص أدبً معاصر/ محاضرة /مخالفة/ مدرج 

 10أ.موجهة/ مخالفة/ مدرج /نص أدبً معاصر 10أ.موجهة/ مخالفة/ مدرج /نص أدبً معاصر 02.00-10.00

 10مدخل إلى اآلداب العالمٌة/ محاضرة/ شاوي/ مدرج  10مدخل إلى اآلداب العالمٌة/ محاضرة/ شاوي/ مدرج  10.00-11.00

11.00-12.00     
 10النقد العربً المعاصر/ محاضرة / بودروعة/ مدرج  10المعاصر/ محاضرة / بودروعة/ مدرج النقد العربً  12.00-13.00
 10النقد العربً المعاصر/أ.موجهة/ بودروعة/ مدرج  10النقد العربً المعاصر/أ.موجهة/ بودروعة/ مدرج  13.00-14.00

14.00-15.00     
15.00-16.00     

00.00-02.00 

ء
ــا
ـــ
ثــ
ال
لث
ا

 

 

 10مدرج  /كربوش/محاضرة/ مقاربات نقدٌة معاصرة

اء
ـــ
ـــ
بع
ألر
ا

 

 10مقاربات نقدٌة معاصرة/محاضرة/ كربوش/ مدرج 

 10مدرج  /طرشأ.موجهة/  /مقاربات نقدٌة معاصرة 02.00-10.00
 /أ.موجهة/مقاربات نقدٌة معاصرة

 10مدرج  /طرش
 /أ.موجهة/مقاربات نقدٌة معاصرة

 04حجرة  /بعداش

 10 اللسانٌات التطبٌقٌة /محاضرة/ ثماٌنٌة/ مدرج 10.00-11.00
مدخل إلى اآلداب 

مدرج  /العباسً/أ.موجهة/العالمٌة
10 

مدخل إلى اآلداب 
 04حجرة  /شاوي/أ.موجهة/العالمٌة

11.00-12.00 
مدخل إلى اآلداب العالمٌة 

 10مدرج / مكفة أ.موجهة/ /
مدخل إلى اآلداب العالمٌة 
 05/أ.موجهة/ شاوي/ حجرة 

  

12.00-13.00  
 العالمٌةمدخل إلى اآلداب 

 05حجرة  /شاوي /أ.موجهة/
 10اللسانٌات التطبٌقٌة /محاضرة/ ثماٌنٌة/ مدرج 

 10لغة أجنبٌة/ زروال/ مدرج  10لغة أجنبٌة/ زروال/ مدرج  13.00-14.00

14.00-15.00 
 /أ.موجهة/اللسانٌات التطبٌقٌة

 نصف فوج /05حجرة  /بركانً
اللسانٌات التطبٌقٌة /أ.موجهة/ 

 10جودي/ مدرج 
 10مدرج  جودي/ /أ.موجهة/ اللسانٌات التطبٌقٌة

15.00-16.00 
 اللسانٌات التطبٌقٌة/أ.موجهة/

 / نصف فوج05بركانً/ حجرة 
   

00.00-02.00 

س
مي
خ
ال

 

 

 10مدرج  /شٌنون/محاضرة  /علم النحو

ت
سب
ال

 

 10مدرج  /شٌنون/محاضرة  /علم النحو

 10أ.موجهة/ شٌنون مدرج /علم النحو 10أ.موجهة/ شٌنون مدرج /علم النحو 02.00-10.00

 10مدرج  /روابحٌة .ل /فلسفة اللغة 10مدرج  /روابحٌة .ل /فلسفة اللغة 10.00-11.00

 10مدرج  /بوشحدان /مستوٌات التحلٌل اللسانً   11.00-12.00

  10مدرج  /بوشحدان /مستوٌات التحلٌل اللسانً 12.00-13.00

 10مدرج  /بوٌران /محاضرة /مدارس لسانٌة  10مدرج  /بوٌران /محاضرة /مدارس لسانٌة  13.00-14.00

 10مدرج  /مدارس لسانٌة/أ.موجهة/ بوٌران 14.00-15.00
 /مدارس لسانٌة/أ.موجهة/ بوٌران

 10مدرج 
 /مدارس لسانٌة/أ.موجهة/ بوٌران

 03حجرة 



 تطبيقية لسانياتتخصص   -  ولىاألتوقيت السنة  
 المجموعة األولى     المجموعة األولى

 4الفوج  3الفوج  اليوم 2الفوج  1الفوج  الٌوم التوقيت

00.00-02.00 

ـد
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ح
أل
ا

 

 02المدرج/ هادف/   محاضرة /العلمية الكتابة تقنية

ن
ـي
ـــ
ـــ
ـــ
ثن
ال
ا

 

 02المدرج/ هادف/   محاضرة /العلمية الكتابة تقنية

 /عميار أ.موجهة//النصوص تعليمية 02.00-10.00

 02المدرج
 20المدرج /هادف /أ.موجهة/العلمٌة الكتابة تقنٌة 

 02المدرج/ بلعز/  محاضرة /النصوص تعليمية 02المدرج/ بلعز/  محاضرة /النصوص تعليمية 10.00-11.00

 /أ.موجهة/العلمية الكتابة تقنية 11.00-12.00

 20حجرة  /سلطاني

 /أ.موجهة/العلمية الكتابة تقنية
 20المدرج /هادف

 20المدرج /بلعز أ.موجهة//النصوص تعليمية

 /أ.موجهة/العلمية الكتابة تقنية 12.00-13.00
 20حجرة  /سلطاني

  

 20المدرج براهمي/  محاضرة/ التخصص  عربية 02بن دحمان / المدرج /محاضرة/صوتٌات عامة  13.00-14.00

14.00-15.00     
15.00-16.00     

00.00-02.00 

اء
ـــ
ـــ
الثـ
لث
ا

 

 

 20المدرج براهمي/  محاضرة/  التخصص عربية

اء
ـــ
ـــ
بع
ألر
ا

 

 02بن دحمان / المدرج /محاضرة/صوتٌات عامة 

 20المدرج /حفظ هللا/أ.موجهة/عربٌة التخصص  20اعالم آلً /زنداوي / المدرج 02.00-10.00

 02المدرج /محاضرة /عمٌار/قضاٌا اللسانٌات  02المدرج //عمٌارمحاضرة /قضاٌا اللسانٌات  10.00-11.00

  أ.موجهة//قضاٌا اللسانٌات  11.00-12.00

 02/ المدرجعمٌار
 02/ المدرجعمٌار /أ.موجهة/قضاٌا اللسانٌات  

 أ.موجهة/ /قضاٌا اللسانٌات /بلعز  12.00-13.00

 02المدرج
  

 /أ.موجهة/عربٌة التخصص 13.00-14.00

 02طواهري / المدرج

حفظ /أ.موجهة/عربٌة التخصص 
 10المدرج /هللا

 02المدرج/ سدٌرة بن/ آلً اعالم

 02المدرج //ثماٌنٌة /أ.موجهة فقه اللغة المقارن 02المدرج //ثماٌنٌة /أ.موجهة فقه اللغة المقارن 14.00-15.00

15.00-16.00    

00.00-02.00 

س
مي
خ
ال

 

 

 02المدرج /محاضرة / بركانً/تحلٌل الطرائق 

ت
سب
ال

 

 02المدرج /محاضرة / بركانً/تحلٌل الطرائق 

 20بركانً/ المدرج /أ.موجهة/تحلٌل الطرائق 20بركانً/ المدرج /أ.موجهة/تحلٌل الطرائق 02.00-10.00
 20المدرج/ حماٌدٌة  التخطٌط اللغوي / 20المدرج/ حماٌدٌة  التخطٌط اللغوي / 10.00-11.00
 /بلعز /أ.موجهة/النصوص تعلٌمٌة  11.00-12.00

 20المدرج
  

 20المدرج /براهمً لسانٌات اجتماعٌة /  12.00-13.00

بن  /أ.موجهة/صوتٌات عامة  20المدرج /براهمً لسانٌات اجتماعٌة / 13.00-14.00
 20/ المدرجدحمان  

/ بسعودي /أ.موجهة/صوتٌات عامة 
04 

   20المدرج /بن دحمان   /أ.موجهة/صوتٌات عامة  14.00-15.00



 


