
ة ـــم اللغــــقس            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنيدي بلعباس / جامعة س

 العربية وآدابها
 أدب عربي تخصص:

 2022-2022 –( 02السداسي ) الدفعة األولى  األولىلسنة / ا جدول الدراسة

 
 

 
03.80 

03:80 

03:80 

20:80 

20:80 

22:80 

22:80 

22:80 

22:80 

28:80 

 

28:80 

23:80 

23:80 

23:80 

 األحد
 فقه اللغة

محاضرة  -أ.لريك 

–A1 

 -فقه اللغة

 3ق:   2ف    أ.لريك

 نقد قديم .

 6ق-2ف  أ.بودالي

- الكتابيتقنيات التعبير

 7ق:    8ف  أ.عيساوي

  – فقه اللغة

 6ق:   2ف         أ.لريك

 نقد قديم .

 3:ق   -2ف      أ.بودالي

 تقنيات التعبير الكتابي

 3ق:    3أ.عيساوي      ف

 -  فقه اللغة

 7ق:    8ف   أ.لريك

 نقد قديم .

 3:ق    3ف  أ.بودالي

 تقنيات التعبير الكتابي

 3ق:    2ف  أ.عيساوي

 -نقد قديم .أ.بودالي

 محاضرة

A1 

 -  فقه اللغة

 3ق:    3ف    أ.لريك

 نقد قديم .

 7:ق-   8ف    أ.بودالي

 تقنيات التعبير الكتابي

 6ق:    2ف   أ.عيساوي

 

 االثنين
 لغة أجنبية

 أ.وهام

A1 

               نص أدبي قديم

 محاضرة  -ا بردادي -

A1 

 -تقنيات البحث  

 7ق:     8ف   أ. شعيب 

 قديم  نص أدبي

 6ق:   2ف    ابردادي
 

  -تقنيات البحث  

 3ق:    3ف   أ. شعيب

 قديم   نص أدبي

 7ق:     8ف   بردادي .أ

 

  -تقنيات البحث  

 3ق:     2أ. شعيب       ف

 قديم  نص أدبي

 3ق:    2ف    بردادي.أ
 

 أ. شعيب -تقنيات البحث  

 :6ق      2ف        

 قديم أ.بردادي نص أدبي

  3ق:    3ف
 

 

 الثالثاء
 فقه اللغة

محاضرة  -أ.لريك 

–A1 

 -  غةفقه الل

 3ق:    3ف      أ.لريك

 قديم نص أدبي

 7ق:     8ف    أ بردادي

 نحواللم ع

 6ق:    2ف      أ.فرعون

 

 -  فقه اللغة

 7ق:    8ف        أ.لريك

 قديم نص أدبي

 3ق:    3ف     أ بردادي

 نحواللم ع

 3ق:      2ف      أ.فرعون

  -نص أدبي قديم

 محاضرة  -ا بردادي

A1 

 

  نحواللم ع

–محاضرة  -أ.فرعون

A1 

 – فقه اللغة

 6ق:   2ف      أ.لريك

 قديم نص أدبي

 3ق:    2ف    أ بردادي

 نحواللم ع

 7ق:    8ف    أ.فرعون

 -فقه اللغة

 3ق:   2ف    أ.لريك

 قديم نص أدبي

 6ق:   2ف    ابردادي

 نحواللم ع

 3ق:     3ف   أ.فرعون

 

 األربعاء

مصادر اللغة و األدب 

 اضرة  مح -أ.مسيردي

A1 

 

مصادر اللغة و األدب 

 3ق:     2ف   أ.مسيردي

 نحو اللم ع

 6ق:    2ف    أ.فرعون

 مصادر اللغة و األدب

     2ف         أ.مسيردي 

 6ق:

 نحواللم ع

 3ق:    2ف     .فرعونأ 

 نحو أ.فرعوناللم ع

 A1–محاضرة  -

مصادر اللغة و األدب 

 3ق:     3أ.مسيردي     ف 

 نحو اللم ع

 7ق:    8ف  فرعونأ.

 مصادر اللغة و األدب 

 7ق:      8ف   أ.مسيردي

 نحو اللم ع

 3ق:     3ف   أ.فرعون

 

 الخميس
 إعالم آلي

 أ.بلحميدي

 2مدرج

  

 الحضارة العربية اإلسالمية

 أ.عبداوي

 2مدرج

 

 نقد قديم .أ.بودالي

 3ق:   -3ف

 

 

 -نقد قديم .أ.بودالي

 محاضرة

       A1 

 

 الينقد قديم .أ.بود

 7ق:-   8ف

 نقد قديم .أ.بودالي

 3ق:   -2ف        

 

 نقد قديم .أ.بودالي

 6ق:-   2ف

                                                                  رئيس القسم                                                                              

 



ة ـــم اللغــــقس            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنجامعة سيدي بلعباس / 

 هاالعربية وآداب

   أدب عربي تخصص:

-2022 –( 02السداسي ) - دفعة الثانية - األولىلسنة / ا جدول الدراسة

2022 
 

 

 
03.80 

03:80 

03:80 

20:80 

20:80 

22:80 

22:80 

22:80 

22:80 

28:80 

 

28:80 

23:80 

23:80 

23:80 

 األحد
 فقه اللغة

–محاضرة  -مالحأ.

A2 

  -فقه اللغة

 2ق:   2فأ.مالح       

 مصادر اللغة و األدب 

 2ق:-   2ف    أ.عبداوي

 – الكتابيتقنيات التعبير

 8ق:    8ف      عجوجأ.

  – فقه اللغة

 2ق:    2ف      أ.مالح

مصادر اللغة و األدب 

 2ق:-     2ف   أ.عبداوي

 تقنيات التعبير الكتابي

 3ق:    3ف       عجوجأ.

 -  فقه اللغة

 8ق:    8ف   أ.مالح 

 مصادر اللغة و األدب

 3ق:-     3ف  أ.عبداوي 

 تقنيات التعبير الكتابي

 2ق:    2ف   عجوجأ.

 مصادر اللغة و األدب 

 ضرةمحا

 A2 –  عبداويأ.

 

 

   فقه اللغة

 3ق:    3ف    أ.مالح

مصادر اللغة و األدب 

 8:ق-   8ف   أ.عبداوي

 تقنيات التعبير الكتابي

 2ق:    2ف    عجوجأ.

 

 اإلثنين
 -نقد قديم .أ.منصوري

 محاضرة

       A2 

 -نقد قديم . .أ.منصوري

 3ق:-    3ف

 أ. براهمي -تقنيات البحث  

 8ق:     8ف

 -د قديم . .أ.منصورينق

 8ق:-    8ف

           -تقنيات البحث      

 أ. براهمي

 3ق:    3ف

 -نقد قديم . .أ.منصوري

 2ق:-    2ف

 أ. براهمي -تقنيات البحث  

 2ق:     2ف 

 

 -نقد قديم .أ.منصوري 

 2ق:-    2ف

 -تقنيات البحث  

 2ق:   2ف    براهميأ.  

 

 لغة أجنبية

 2مدرج 

 أ.وهام

 

 

 

 

 لثالثاءا
 فقه اللغة

 ولهاصيأ.

 A2–محاضرة  -

  -فقه اللغة  

 3ق:    3ف   ولهاصيأ.

 نص أدبي قديم

 8ق:     8ف    مواليأ 

 علم النحو 

 2ق:    2ف       عويقبأ.

 

 فقه اللغة

 8ق:    8ف   ولهاصيأ.

 نص أدبي قديم

 3ق:    3ف   أ موالي

 علم النحو

 2ق:      2ف     عويقب أ

 أ مواليا  -ص أدبي قديمن

 A2–محاضرة  -

 عويقب أ. نحواللم ع

 A2–محاضرة  -

 فقه اللغة 

 2ق:   2ف      ولهاصيأ.

 نص أدبي قديم

 3ق:    2ف    أ موالي

 علم النحو 

 7ق:    8ف    عويقب أ.

 فقه اللغة

 2ق:   2ف     ولهاصيأ. 

 نص أدبي قديم 

 2ق:   2ف     أ موالي

 علم النحو 

 3ق:     3ف    عويقب أ.

 

 األربعاء
أ       -نص أدبي قديم

 موالي

 A2–محاضرة  -

 علم النحو

 2ق:    2ف    عويقبأ. 

 نص أدبي قديم 

 3ق:      2ف     أ موالي

 

 علم النحو

 2ق:      2ف    عويقبأ.

 نص أدبي قديم

 8ق:     2ف    أ موالي

 علم النحو 

 محاضرة  -عويقب أ.

2A 

 نقد قديم . 

 محاضرة -ري .أ.منصو

       A2 

 علم النحو

 3ق:    8ف   أ. عويقب

 نص أدبي قديم

 2ق:      2ف     أ موالي

 علم النحو

 8ق:     3ف     أ. عويقب

 نص أدبي قديم

 2ق:      3ف     أ موالي

 

 الخميس
 حضارة عربية اسالمية

 محاضرة -أ.عبداوي 

       A2 

 إعالم آلي 

 أ.بلحميدي

  2مدرج
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            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنجامعة سيدي بلعباس / 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
 دراسات أدبية تخصص:

 2022-2021 –( 04) رابعال - ليسانس نيةالثا لسنة/ ا جدول الدراسة
 

 
00:30 

03:30 

03:30 

10:30 

10:30 

11:30 

11:30 

12:30 

12:30 

13:30 

13:30 

14:30 

14:30 

13:30 

13:30 

13:30 

 األحد
 علم النحو

 1ق:    1ف

 أ.قندوز

 علم النحو

 محاضرة

 1مدرجأ.قندوز     

 مدخل إلى اآلدب العالمية

 1ق:   1أ.بن عون   ف

 علم النحو

 2ق:    2أ.قندوز ف

 

 لعالميةمدخل إلى اآلدب ا

  2ق:   2ف

 أ.بن عون  

 مدخل إلى اآلدب العالمية

 محاضرة

 1أ. بن عون   مدرج 

 نقد عربي معاصر

 1ق:    1ف

 أ.بن شاعة

 نقد عربي معاصر

 محاضرة

 1درجأ.بن شاعة م

 نقد عربي معاصر

 1ق:    2ف

 أ.بن شاعة

 االثنين
 نقد عربي معاصر

 1ق:    1ف

 أ.بن شاعة

 نقد عربي معاصر

 محاضرة

 1مدرجن شاعة أ.ب

 نقد عربي معاصر

 1ق:    2أ.بن شاعة  ف

 الحداثة في األدب العربي

 2ق:   1أ.وهام  ف

 

 مناهج النقدية المعاصرة

  1ق:  2أ.بن سنوسي  ف

 الحداثة في األدب العربي

 2ق:   2أ.وهام    ف

 مناهج النقدية المعاصرة

 محاضرة

 3ق:  أ.بن سنوسي  

 مناهج النقدية المعاصرة

 1ق:  1وسي  فأ.بن سن

 نص أدبي معاصر

  2ق:    2أ.مهاجي  ف

 

 نص أدبي معاصر

 محاضرة

  1مدرج أ.مهاجي 

 نص أدبي معاصر

    1أ.مهاجي  ف

 2ق:

 الثالثاء
 المدارس اللسانية

  1ق:    1ف 

 أ.األحمر

 المدارس اللسانية

 محاضرة 

 1أ.األحمر  مدرج

 المدارس اللسانية

 2ق:    2أ.األحمر  ف

 لغة فرنسية 

  1ق:    1مويلح   ف

 

 علم النحو

 1ق:    1فأ.قندوز   

 لغة فرنسية 

  2ق:  2مويلح   ف

 

 علم النحو

 محاضرة

 1أ.قندوز     مدرج 

 علم النحو

 1ق:   2أ.قندوز ف

 اللسانيات التطبيقية

 1ق:    1أ.بوسعيد  ف

 

 اللسانيات التطبيقية

 محاضرة

 1أ.بوسعيد  مدرج 

 اللسانيات التطبيقية

 2:ق     2ف

 أ.بوسعيد  

 األربعاء
 اللسانيات التطبيقية

 2ق:     2ف

 أ.بوسعيد  

 اللسانيات التطبيقية

 محاضرة

 أ.بوسعيد   

 اللسانيات التطبيقية

  1ق:     1ف

 أ.بوسعيد  

 نص أدبي معاصر

 1ق:   2ف

 أ.مهاجي

 نص أدبي معاصر

 محاضرة

  1أ.مهاجي  مدرج

 نص أدبي معاصر

 1ق:    1أ.مهاجي  ف
 لنقدية المعاصرةمناهج ا

 2ق:  2أ.بن سنوسي  ف

مناهج النقدية 

 المعاصرة

 محاضرة

أ.بن سنوسي 

  1مدرج

مناهج النقدية 

 المعاصرة

  1أ.بن سنوسي  ف

 2ق:

 الخميس

 

 المدارس اللسانية

  1ق:    1ف 

 أ.األحمر

 

 المدارس اللسانية

 محاضرة 

 1أ.األحمر  مدرج

 المدارس اللسانية

  1ق:    2ف 

 أ.األحمر

 خل إلى اآلدب العالميةمد

 1ق:   1ف

 أ.بن عون  

 مدخل إلى اآلدب العالمية

 محاضرة

 1أ. بن عون   مدرج 

 مدخل إلى اآلدب العالمية

 1ق:  2ف

 أ.بن عون  
  

                                                                  رئيس القسم                                                                              



            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنجامعة سيدي بلعباس / 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
 دراسات لغوية تخصص:

 2022-2021 –( 04السداسي ) - ليسانس نيةالثا لسنة/ ا جدول الدراسة
 

 
00:30 

03:30 

03:30 

10:30 

10:30 

11:30 

11:30 

12:30 

12:30 

13:30 

13:30 

14:30 

14:30 

13:30 

 األحد

 نص أدبي معاصر

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.جدي

 

 نص أدبي معاصر

 3ق:     1ف

 ا.جدي

 علم النحو

 4ق:   2ف

 ا.عليلي

 نص أدبي معاصر

 3ق:    2ف

 ا.جدي

 علم النحو

 4ق:   2ف

 ا.عليلي

 علم النحو

 رةمحاض

 2مدرج 

 ا.عليلي

 نقد عربي معاصر

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.مسلم

 نقد عربي معاصر

 3ق:      1ف

 ا.مسلم

 نقد عربي معاصر

 3ق:      2ف

 ا.مسلم

 االثنين

مدخل إلى اآلداب العالمية 

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.سعدوني

 

 مدخل الى األداب العالمية 

 3ق:   1ف 

 ا.سعدوني

 المناهج النقدية المعاصرة 

 4ق:    2ف

 ا.مويلح

 

 مدخل الى األداب العالمية 

 4ق:   1ف 

 ا.سعدوني

 المناهج النقدية المعاصرة 

 3ق:    1ف

 ا.مويلح

 

المناهج النقدية المعاصرة 

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.مويلح

 اللسانيات التطبيقية

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.غروسي

 اللسانيات التطبيقية

 4ق:   2ف

 ا.غروسي

 

 اللسانيات التطبيقية

 3ق:   1ف

 ا.غروسي 

 الثالثاء

 اللسانيات التطبيقية

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.غروسي

 اللسانيات التطبيقية

 3ق:   1ف

 ا.غروسي

 نقد عربي معاصر

 4ق:  2ف

 ا.مسلم

 اللسانيات التطبيقية

 3ق:   2ف

 ا.غروسي

 نقد عربي معاصر

 6ق:      1ف

 ا.مسلم

 نقد عربي معاصر

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.مسلم

 المدارس اللسانية

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.مرزوق

 المدارس اللسانية 

 3ق:   1ف

 ا.براهمي 

 

 

 اللسانيات التطبيقية

 3ق:   2ف

 ا.براهمي

 

 

 

 األربعاء

مدخل إلى اآلداب العالمية 

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.سعدوني

 مدخل الى األداب العالمية 

 3ق:   1ف 

 ا.سعدوني

 المناهج النقدية المعاصرة 

 4ق:    2ف

 ا.مويلح

 مدخل الى األداب العالمية 

 4ق:  2ف 

 ا.سعدوني

 المناهج النقدية المعاصرة 

 3ق:    1ف

 ا.مويلح

المناهج النقدية المعاصرة 

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.مويلح    

 المدارس اللسانية

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.مرزوق

 المدارس اللسانية 

 3ق:   1ف

 ا.ولهاصي

 لغة اجنبية

 4ق:   2ف

 ا.وهام

 

 ية المدارس اللسان

 4ق:   2ف

 ا.ولهاصي

 لغة اجنبية

 3ق:   1ف

 ا.وهام

 الخميس

 نص أدبي معاصر

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.جدي

 

 نص أدبي معاصر

 3ق:     1ف

 ا.جدي 

 علم النحو

 4ق:   2ف

 ا.عليلي

 نص أدبي معاصر

 3ق:    2ف

 ا.جدي 

 علم النحو

 4ق:  1ف

 ا.عليلي

 علم النحو

 3ق:      2ف

 ا.عليلي

 

 فلسفة اللغة 

 3ق:   1ف

 ا.عزاز

 فلسفة اللغة 

 3ق:   2ف

 ا.عزاز

 



            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنجامعة سيدي بلعباس / 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
 دراسات لغوية تخصص:

 2022-2021 –( 04السداسي ) - ليسانس نيةالثا لسنة/ ا جدول الدراسة
 

  

                                                                 رئيس القسم                                                                              



            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنجامعة سيدي بلعباس / 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
 دراسات نقدية تخصص:

 2022-2021 –( 04السداسي ) - ليسانس نيةالثا لسنة/ ا جدول الدراسة
 

 
00:30 

03:30 

03:30 

10:30 

10:30 

11:30 

11:30 

12:30 

12:30 

13:30 

13:30 

14:30 

 

14:30 

13:30 

 األحد

المناهج النقدية 

 المعاصرة محاضرة

 1مدرج 

 ا.عمارة

المناهج النقدية 

  -المعاصرة 

 2ق:     1ف

 ا.عمارة

 علم النحو

 1ق:   2ف

 ا.بوخاتمي

المناهج النقدية 

  -المعاصرة 

 4ق:       2ف

 ا.عمارة

 علم النحو

 3ق:   1ف

 ا.بوخاتمي

 علم النحو

 1مدرج -محاضرة

 ا.بوخاتمي

 نقد عربي معاصر

   1ق:     1ف

 ا.عواد

 

 نقد عربي معاصر

 1مدرج – محاضرة

 ا.عواد

 

 نقد عربي معاصر

 2ق:     2ف

 ا.عواد

 االثنين

 نص أدبي معاصر

 محاضرة

 1مدرج 

 ا.قريش

 نص أدبي معاصر

 1ق:   1ف

 ا.قريش

 دارس اللسانية الم

 2ق:    2ف

 ا.غربي مصطفى

 نص أدبي معاصر

 4ق:   2ف

 ا.قريش

 المدارس اللسانية 

 3ق:    1ف

 ا.غربي مصطفى

 المدارس اللسانية محاضرة

 1مدرج 

 ا.مرزوق

مدخل إلى اآلداب 

 العالمية

    2ق:   2ف 

 ا.عبد الحليم

 لغة اجنبية

 1ق:  1ف

 ا.وهام

مدخل إلى اآلداب 

 محاضرة العالمية

 1مدرج 

 ا.عبد الحليم

مدخل إلى اآلداب 

 العالمية

    1ق:       1ف 

 ا.عبد الحليم

 لغة اجنبية

 2ق:  2ف

 ا.وهام

 الثالثاء

مدخل إلى اآلداب 

 محاضرة العالمية

 1مدرج 

 ا.عبد الحليم

العالمية مدخل الى

 المعاصرة

 1ق:   1ف 

 ا.عبد الحليم

 علم النحو

 2ق:       2ف

 ا.بوخاتمي

العالمية آلداب مدخل الى ا

 المعاصرة 

 4ق:   2ف

 ا.عبد الحليم

 علم النحو

 3ق:      1ف

 ا.بوخاتمي

 علم النحو

 محاضرة

 1مدرج -

 ا.بوخاتمي

 نقد عربي معاصر

 1ق:     1ف

 ا.عواد

 نقد عربي معاصر

 1محاضرة مدرج

 ا.عواد

 نقد عربي معاصر

 2ق:     2ف

 ا.عواد

 األربعاء

المدارس اللسانية 

 محاضرة

 1مدرج 

 ا.مرزوق

 نص أدبي معاصر

 2ق:     2ف

 ا.قريش

 النقد األدبي الجزائري

 1ق:    1ف

 ا. العشابي

 نص أدبي معاصر

 3ق:     1ف

 ا.قريش

 النقد األدبي الجزائري

 2ق:        2ف

 ا. العشابي

 نص أدبي معاصر

 محاضرة

 1مدرج 

 ا.قريش

 المدارس اللسانية 

 2ق:    1ف

 شعيبا.

 اللسانيات التطبيقية

 1ق:      2ف

 ا.عزاز

 

 اللسانيات التطبيقية

 1محاضرة مدرج 

 ا.عزاز

 المدارس اللسانية 

 1ق:    2ف

 شعيبا.

 اللسانيات التطبيقية

 2ق:   1ف

 ا.عزاز

 الخميس

المناهج النقدية 

 محاضرة -المعاصرة 

 1مدرج 

 ا.عمارة

المناهج النقدية 

 المعاصرة 

 1ق:    1ف

 ا.عمارة

 اللسانيات التطبيقية

المناهج النقدية 

 المعاصرة 

 2ق:    2ف

 ا.عمارة

 اللسانيات التطبيقية

 اللسانيات العامة

 محاضرة

 1مدرج

 ا.عزاز

   



            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنجامعة سيدي بلعباس / 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
 دراسات نقدية تخصص:

 2022-2021 –( 04السداسي ) - ليسانس نيةالثا لسنة/ ا جدول الدراسة
 

 2ق:   2ف

 ا.عزاز

 3ق:   2ف

 ا.عزاز
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            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنجامعة سيدي بلعباس / 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
 أدب عربي تخصص:

 2022-2021 –( 06السداسي ) - الثالثة ليسانس لسنة/ ا جدول الدراسة
 

 
00:00 

03:00 

03:00 

10:00 

10:00 

11:00 

11:00 

12:00 

12:00 

10:00 

10:00 

13:00 

 األحد

 النص الشعري المغاربي

 3ق:   1ف:  بركةأ.

 مذكرة التخرج

 5ق:     2فأ.سعيد  

 -النص الشعري المغاربي  

 1مدرج  محاضرة

 بركةأ.

 

 النص الشعري المغاربي

 10ق:     2ف:  ركةأ.ب

 –ربي النص السردي المغا

 11ق:    1فأ.مبروك   

–النص السردي المغاربي 

 11ق:   محاضرة

 أ.مبروك

 النص السردي المغاربي

 3ق:      2ف 

 أ.مبروك

 

 االثنين
 النص السردي المغاربي 

 5ق:    1ف:

 أ.مبروك

 النص السردي المغاربي

 1محاضرة مدرج 

 أ.مبروك

 

 النص السردي المغاربي 

 3ق:   2ف:أ.مبروك   

 لشعري المغاربيالنص ا

 10ق:    1ف:   بركةأ.

 

 -النص الشعري المغاربي  

 11ق:   محاضرة

                                                                                                                                                                                                                                                          كةأ.بر

 

 النص الشعري المغاربي

 3ق:      2ف:

 بركةأ.

 

 

 الثالثاء

 المسرح المغاربي

 3ق:    2ف: أ.العشابي    

 مذكرة التخرج

 0ق:    1 :ف أ.سعيد    

 المسرح المغاربي

 1مدرجمحاضرة 

 أ.العشابي

 المسرح المغاربي

 11ق:   1 :ف   أ.العشابي 

 مذكرة التخرج

 7ق:    1أ.سعيد   ف:

 أدب الهامش

 6ق:    2أ.باقي  ف: 

 مذكرة التخرج

 0ق:   2أ.سعيد      ف:

 أدب الهامش

 0ق:   1أ.باقي      ف: 

 

 األربعاء

 المسرح المغاربي

 0ق:         2ف

 أ.العشابي

 

 المسرح المغاربي

 10ق:  محاضرة 

 أ.العشابي

 المسرح المغاربي

 10ق:    2فأ.العشابي   

 

 األدب الشعبي المغاربي

 11ق:    محاضرة

 أ.سعداني

 

 العاماألدب الشعبي 

 3ق:   1فأ.سعداني   

 األدب المقارن

 5ق:   2فأ.باقي  

 األدب الشعبي العام

 5ق:     2فأ.سعداني   

 األدب المقارن

 6ق:   1فأ.باقي   

 الخميس
 لشعبي المغاربياألدب ا

 3محاضرة    ق:

 أ.سعداني

 األدب الشعبي المغاربي

 5ق:    2ف 

 أ.سعداني

 األدب الشعبي  المغاربي

 3ق:      1ف 

 أ.سعداني
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            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنجامعة سيدي بلعباس / 

 العربية وآدابهاة ـــللغم اــــقس
 عامةلسانيات  تخصص:

 2022-2021 –( 06السداسي ) - الثالثة ليسانس لسنة/ ا جدول الدراسة
 

 
00:00 

03:00 

03:00 

10:00 

10:00 

11:00 

11:00 

12:00 

12:00 

10:00 

10:00 

13:00 

 األحد
 علم التراكيب

 10ق:   محاضرة

 أ.غربي )م(

 علم التراكيب

 3ق:   1ف:

 أ.غربي )م(

 

 علم التراكيب

 3ق:     2ف:

 أ.غربي )م(

 

 -أصول النحو

 10ق:    محاضرة

 أ.طيبي 

 أصول النحو

 0ق:    1ف:

 أ.طيبي

 ول النحوأص

 5ق:     2ف:

 أ.طيبي

 االثنين
  النحو الوظيفي

 10ق:   محاضرة

 أ.مبارك

 النحو الوظيفي

 5ق:      2ف :أ.مبارك    

 مذكرة تخرج

 0ق:      1ف :أ.مالح   

 النحو الوظيفي

 2ق:        1ف :أ.مبارك    

 مذكرة تخرج

 6ق:     2ف : أ.مالح     

 علم التراكيب

 1مدرج    محاضرة

 ربي )م(أ.غ

 

 علم التراكيب

 7ق:   2ف:أ.غربي )م(   

 علم المفردات

 3ق:    1ف :أ.بوفوس   

 علم التراكيب

 1ق:      1ف:أ.غربي )م( 

 علم المفردات

 3ق:   2ف :أ.بوفوس    

 الثالثاء
  –أصول النحو 

 10ق:    محاضرة

 أ.طيبي 

 أصول النحو

 10ق:      1ف:أ.طيبي    

 مذكرة تخرج

 3ق:     2ف :أ.مالح     

 أصول النحو

 3ق:      2ف: أ.طيبي     

 مذكرة تخرج

 10ق:   1ف :      أ.مالح    

  -علم الداللة  

 11ق:   محاضرة

 أ.بوخاتم

 علم الداللة 

  2ق:     2ف: 

 أ.بوخاتم

 علم الداللة  

 0ق:    1ف: 

 أ.بوخاتم

 األربعاء
–النحو الوظيفي 

 10ق:    محاضرة

 أ.مبارك

 

 النحو الوظيفي

 0ق:      2ف:أ.مبارك    

 الصوتيات 

 3ق:      1ف:أ.شعيب    

 

 

 النحو الوظيفي

 0ق:      1أ.مبارك    ف:

 الصوتيات 

 3ق:      2أ.شعيب    ف:

 

 

   

 الخميس

 

 -علم الداللة  

 10ق:      محاضرة

 سعيدأ.بو

 

 

 علم الداللة  

 3ق:     2ف:

 سعيدأ.بو

 علم الداللة  

 3ق:     1ف:

 سعيدأ.بو

   

                                                                  رئيس القسم                                                                              



            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنجامعة سيدي بلعباس / 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
 دراسات نقدية تخصص:

 2022-2021 –( 06السداسي ) - الثالثة ليسانس لسنة/ ا جدول الدراسة
 

 

 
00:30 

03:30 

03:30 

10:30 

10:30 

11:30 

11:30 

12:30 

12:30 

13:30 

13:30 

13:30 

13:30 

13:30 

 

 األحد

– نظرية الروابة

 11ق: محاضرة

 أ.منصوري )م(

 

  – نظرية الروابة

   1ف: أ.منصوري )م( 

 0ق:

 

  - نظرية الروابة

 7ق:    2ف أ.منصوري )م( 

 

 -القصيدة العربية -

 1:مدرج      محاضرة 

 أ.لقجع

 القصيدة العربية -

 7ق:     1ف:أ.لقجع   

 النقد التفاعلي

   2أ. بن سنوسي    ف

 6ق:

 القصيدة العربية -

  1ق:   2ف:    أ.لقجع

 النقد التفاعلي

 3ق:   1أ. بن سنوسي   ف 

 

 االثنين
 نقد المغاربي

 1ق:    2ف

 أ.غربي )ش(

 نقد المغاربي 

 1ق:    1ف

 أ.غربي )ش(

 محاضرة - نظرية الروابة

 01ق: –

 أ.منصوري )م(

 

  نظرية الروابة

 3ق:    2ف

 أ.منصور )م(

 

  نظرية الروابة

 3ق:     1ف

 أ.منصوري )م(

 

  

 الثالثاء
 الشعر  موسيقى

 11ق:  محاضرة

 أ.بن عائشة

 الشعر  موسيقى

 3ق:    1فأ.بن عائشة   

 مذكرة التخرج

 1ق:    2فأ.سعدوني   

 الشعر  موسيقى

 6ق:   2ف:  أ.بن عائشة  

 مذكرة التخرج

 2ق       1فأ.سعدوني     

  –نظرية الدراما 

 10ق:محاضرة     

 أ.غربي )ش(

 

 نظرية الدراما 

 1ق:       1ف:

 أ.غربي )ش(

 نظرية الدراما 

 3ق:      2ف : 

 أ.غربي )ش(
 

 األربعاء
 موسيقى الشعر 

 11ق:  محاضرة

 أ.بن عائشة

 موسيقى الشعر 

ق:     2ف : عائشة    أ.بن

3 

  مذكرة تخرج

 7ق:      1ف   قرقوةأ.

 

 موسيقى الشعر 

 3ق :    1ف :أ.بن عائشة   

 مذكرة تخرج 

 7ق:   2ف         قرقوةأ.

 

 -القصيدة العربية -

 10ق:     محاضرة 

 أ.لقجع

 القصيدة العربية -

 3ق:   2 ف:

 أ.لقجع

 القصيدة العربية -

 1ق:   1 ف:

 أ.لقجع

 

 

 

  الخميس

 محاضرة-الدراما نظرية 

 11ق:

 أ.غربي )ش(

 نظرية الدراما

 3ق:    1ف:

 أ.غربي )ش(

 نظرية الدراما

 3ق:      2ف: 

 أ.غربي )ش(
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            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنبلعباس / جامعة سيدي 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
 عربي أدب  تخصص:

 2022-2021 –( 02السداسي ) -  سترما ألولىالسنة / ا جدول الدراسة
 

 
00.00 

03:00 

03:00 

10:00 

10:00 

11:00 

11:00 

12:00 

12:00 

10:00 

 

10:00 

13:00 

 األحد
 أساليب النثر العربي المعاصر

 0ق:       1ف

 أ. بلوحي

 أساليب النثر العربي المعاصر

 2مدرج 

 أ. بلوحي

 أساليب النثر العربي المعاصر

 7ق:       2ف

 أ. بلوحي

 قضايا الرواية الواقعية

 0: ق     1ف

 أ. بن شاعة

 المقال األدبي

 5ق:     1ف

 ا.قرقوة
 قضايا الرواية الواقعية

 6ق:      2ف

 أ. بن شاعة

 المقال األدبي

 3ق:       2ف

 ا.قرقوة
 

 اإلثنين
 قضايا الرواية التاريخية

 0ق:      2  ف

 ا.بلمبروك

 قضايا الرواية التاريخية

 2مدرج 

 ا.بلمبروك

 قضايا الرواية التاريخية

 7ق:       1ف

 ا.بلمبروك

 النقد الصحفي و المعارك األدبية

 0ق:        2ف

 ا. بن عون

 

 الرواية العربية

 5ق:       2ف

 ا.كاملي

النقد الصحفي و المعارك 

 األدبية

 6ق:     1ف

 ا. بن عون

 الرواية العربية

 3ق:        1ف

 ا.كاملي
 

 الثالثاء

 الرواية العربية

 0ق:         1ف

 ا.كاملي

 

 واية العربيةالر

 2مدرج 

 ا.كاملي

 

 الرواية العربية

 7ق:         2ف

 ا.كاملي
 أساليب النثر العربي المعاصر

 0ق:       1ف

 أ. بلوحي

 قضايا الرواية التاريخية

 5ق:       1ف

 مسلما.

 أساليب النثر العربي المعاصر

 6ق:      2ف

 أ. بلوحي

 قضايا الرواية التاريخية

 3ق:       2ف

 مسلما.
 

 األربعاء

 المقال األدبي

 0ق:       2ف

 ا.قرقوة

 

 المقال األدبي

 2مدرج 

 ا.قرقوة

 المقال األدبي

 7ق:     1ف

 ا.قرقوة

 اآلداب العالمية

 0ق:      2ف

 ا.مويلح

 مدخل إلى القصة و الرواية

 العربية

 5ق:     2ف

 ا.فتحي

 اآلداب العالمية

 6ق:    1ف

 ا.مويلح

مدخل إلى القصة و 

 عربيةال الرواية

 3ق:     1ف

 ا.فتحي

 

 

 لخميسا

 مدخل إلى القصة و الرواية

 العربية

 0ق:     1ف

 ا.فتحي

 

 مدخل إلى القصة و الرواية

 العربية

 2مدرج 

 ا.فتحي

 

 مدخل إلى القصة و الرواية

 7ق:      2ف

 ا.فتحي

 النقد الصحفي و المعارك األدبية

 ا. بن عون  -0ق:     1ف

النقد الصحفي و المعارك 

 األدبية

 2مدرج

 ا. بن عون

النقد الصحفي و المعارك 

 األدبية

 3ق:      2ف

 ا. بن عون

 



            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنبلعباس / جامعة سيدي 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
 عربي أدب  تخصص:

 2022-2021 –( 02السداسي ) -  سترما ألولىالسنة / ا جدول الدراسة
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            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنجامعة سيدي بلعباس / 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
  لسانيات الخطاب تخصص:

 2022-2021 –( 02السداسي ) -  سترما األولىلسنة / ا جدول الدراسة
 

 

 
00.00 

03:00 

03:00 

10:00 

10:00 

11:00 

11:00 

12:00 

12:00 

10:00 

 

10:00 

13:00 

13:00 

13:00 

 األحد

 مناهج البحث األدبي

 7ق:     1ف 

 ا. براهمي

 

 أدوات منطقية

  0ق:     1ف

 قندسي 

 مناهج البحث األدبي

 7ق:      2ف 

 ا. براهمي

 

 محاضرة أدوات منطقية

 2مدرج 

 قندسي            

 دوات منطقيةأ

  7ق:      2ف

 قندسيا.

 علم النص   

 0ق:      1ف

 ا. زواوي

 علم النص   

 7ق:       2ف

 ا. زواوي
  

 اإلثنين
 علم الجمال

 3ق:      2ف

 ا. بن عون

 الخطاب الفلسفي

 7ق:     2ف

 ا. عمارة

 علم الجمال

 6ق:    1ف

 ا. بن عون

 محاضرة الخطاب الفلسفي

 2مدرج 

 ا. عمارة

 لفلسفيالخطاب ا

 7ق:      1ف

 ا. عمارة

 الخطاب األدبي 

 0ق:     2ف

 ا.جالل

 مناهج البحث العلمي

 7ق:     2ف

 ا.عواد
 الخطاب األدبي 

 0ق:     1ف

 ا.جالل

مناهج البحث العلمي 

 محاضرة

 2مدرج 

 ا.عواد

 

 مناهج البحث العلمي

 0ق:     1ف

 ا.عواد

 

 الثالثاء
 األدبنظرية 

 7ق:      1ف

 ا.عبد الحليم

 علم النص

 7ق:     2ف

 ا.زواوي

 األدبنظرية 

 0ق:   1ف

 ا.عبد الحليم

 محاضرة علم النص

 2مدرج

 ا.زواوي
 

 علم النص

 7ق:       1ف

 ا.زواوي

 مناهج البحث العلمي

 0ق:     2ف

 ا.عواد
 

 أدوات منطقية

  7ق:    2ف

 قندسي

 مناهج البحث العلمي

 0ق:    1ف

 ا.عواد
 

 أدوات منطقية

  7ق:    1ف

 قندسي 

 

 

  األربعاء
 الخطاب األدبي 

 7ق:     2ف

 ا.جالل

 محاضرةالخطاب األدبي 

 2مدرج 

 ا.جالل

 الخطاب األدبي 

 7ق:     1ف

 ا.جالل

 بالغة النص

 0ق:    2 ف

 ا. بودالي

 بالغة النص

 7ق:     1ف

 ا. بودالي
  



            ونـــكلية اآلداب واللغات والفنجامعة سيدي بلعباس / 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
  لسانيات الخطاب تخصص:

 2022-2021 –( 02السداسي ) -  سترما األولىلسنة / ا جدول الدراسة
 

 

 لخميسا
 الخطاب الفلسفي

 7ق:     2ف

 غروسيا. 

 بالغة النص

 وداليا. ب 7ق:     2ف

 الخطاب الفلسفي

 0ق:       1ف

 ا. غروسي

 محاضرة بالغة النص

 2مدرج

 ا. بودالي

 بالغة النص

 7ق:     1ف

 ا. بودالي
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            ونـــوالفن كلية اآلداب واللغاتجامعة سيدي بلعباس / 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
 لسانيات عربية تخصص:

 2022-2021 –( 02السداسي ) -  سترما األولىلسنة / ا جدول الدراسة
 

 

 
00.00 

03:00 

03:00 

10:00 

10:00 

11:00 

11:00 

12:00 

12:00 

10:00 

 

10:00 

13:00 

 األحد
 المنهج الوصفي 

 3ق:     1ف

 أكاملي

المصطلحات الصوتية بين 

 القدماء و المحدثين 

 3ق:   1ف

 طيبي.أ

 المنهج الوصفي 

 6ق:    2ف

 أكاملي

المصطلحات الصوتية بين القدماء 

 و المحدثين 

 1مدرج 

 يبيأ.ط

 

المصطلحات الصوتية بين 

 القدماء و المحدثين 

 3ق:      2ف

 أ.طيبي

 منهجبة اعداد مذكرات

 3ق:    1ف

 صبار .أ

 منهجبة اعداد مذكرات

 5ق:       2ف

 أ.صبار

 

 اإلثنين
 فيالنحو الوظ

 7ق:     2ف

 أ.قندوز

 منهجبة اعداد مذكرات

 0ق:       2ف

 أ.صبار

 فيالنحو الوظ

 3ق:       1ف

 أ.قندوز

 منهجبة اعداد مذكرات

 1مدرج 

 أ.صبار
 

 منهجبة اعداد مذكرات

 3ق:       1ف

 أ.صبار

 علم اللغة

 3ق:       2ف  

 أ.عيساوي

 علم اللغة

 1مدرج 

 أ.عيساوي

 علم اللغة

 0ق:      1ف  

 أ.عيساوي

 الثالثاء

 المدارس النحوية 

 3ق:      1ف 

 ا.مبارك

 

 علم اللغة

 6ق:    2ف  

 أ.عيساوي

 النحوية المدارس

 6ق:     1ف  

 ا.مبارك

 

 علم اللغة

 3ق:      2ف  

 أ.عيساوي

 صناعة المعاجم

 1مدرج 

 أ. لقجع
 

 

 

 صناعة المعاجم

 3ق:   1ف

 لقجع .أ

المصطلحات الصوتية بين 

 القدماء و المحدثين 

 3ق:       2ف

 طيبي.أ

 

 صناعة المعاجم

 5ق:     2ف

 لقجعأ.

المصطلحات الصوتية بين 

 القدماء و المحدثين 

 6ق:     1ف

 طيبي.أ

 

 

 األربعاء

 صناعة المعاجم

 3ق:       2ف

 أ.لقجع

 

النصوص بين الفهم و 

 التفسير

 0ق:     2ف

 أ.مسيردي

 صناعة المعاجم

 3ق:    1 ف

 أ.لقجع

 النصوص بين الفهم و التفسير

 1مدرج

 أ.مسيردي

 النصوص بين الفهم و التفسير

 3ق:      1ف

 أ.مسيردي

 علم النفس التربوي

 3ق:       2ف

 ا.عليلي

 علم النفس التربوي

 0ق:        1ف

 ا.عليلي

 

 لخميسا

النصوص بين الفهم و 

 التفسير

 3ق:     1ف

 أ.مسيردي

 النحو الوظفي

 6ق:       1ف

 أ.قندوز

النصوص بين الفهم و 

 التفسير

 3ق:       2ف

 النحو الوظفي

 1مدرج 

 أ.قندوز

 

 النحو الوظفي

 0ق:       2ف

 أ.قندوز

 

  



            ونـــوالفن كلية اآلداب واللغاتجامعة سيدي بلعباس / 

 العربية وآدابهاة ـــم اللغــــقس
 لسانيات عربية تخصص:

 2022-2021 –( 02السداسي ) -  سترما األولىلسنة / ا جدول الدراسة
 

 

 أ.مسيردي

                                                                  رئيس القسم                                                                              


