
قسم اللغة العربیة وآدابھا - جدول الدراسة
لیسانس 01/سد02 

2020-2019
من 20 سبتمبر إلى 01 أكتوبر 2020

األستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاس

أ.بوسعیدق 0201تقنیات البحثأ.قندوزق 0201علم النحوأ.منصوري عق 0201نقد أدبي قدیمأ.منصوري عالمدرج 201+4+6نقد أدبي قدیمأ.بوسعیدق 0101تقنیات البحثأ.قندوزق 0101علم النحوأ.منصوري عق 0101نقد أدبي قدیمأ.منصوري عالمدرج 101+3+5نقد أدبي قدیم

أ.براھميق 0402تقنیات البحثأ.قندوزق 0402علم النحوأ.براھميق 0302تقنیات البحثأ.قندوزق 0302علم النحو

أ.بوسعیدق 0601تقنیات البحثأ.قندوزق 0602علم النحوأ.مواليق 0603نقد أدبي قدیمأ.بوسعیدق 0501تقنیات البحثأ.قندوزق 0502علم النحوأ.مواليق 0503نقد أدبي قدیم

أ.بوسماحةالمدرج 11+3+5إعالم آليأ.مواليالمدرج 101+3+5نص أدبي قدیم/نثرأ.مالحالمدرج 101+3+5فقھ اللغةأ.بوسماحةالمدرج 21+4+6إعالم آليأ.مواليالمدرج 201+4+6نص أدبي قدیم/نثرأ.مالحالمدرج 201+4+6فقھ اللغة

أ.مواليق 0301نص أدبي قدیم/نثرأ.برداديق 0302نقد أدبي قدیمأ.مواليق 0401نص أدبي قدیم/نثرأ.برداديق 0402نقد أدبي قدیم

أ.لریكق 0201فقھ اللغةأ.عجوجق 0206تعبیر كتابيأ. لریكق 0201نص أدبي قدیم/نثرأ.عبداويالمدرج 201+4+6تاریخ الحضارة اإلنسانیةأ.لریكق 0101فقھ اللغةأ.عجوجق 0106تعبیر كتابيأ. لریكق 0101نص أدبي قدیم/نثرأ.عبداويالمدرج 101+3+5تاریخ الحضارة اإلنسانیة

أ.عجوجق 0404تعبیر كتابيأ.عجوجق 0304تعبیر كتابي

أ.عجوجق 0602تعبیر كتابيأ. لریكق 0601نص أدبي قدیم/نثرأ.عبداويق 0602مصادر اللغة واألدب والنقدأ.عجوجق 0502تعبیر كتابيأ. لریكق 0501نص أدبي قدیم/نثرأ.عبداويق 0502مصادر اللغة واألدب والنقد

أ.زواويق 0101اللغة األجنبیةأ.عبداويق 0101مصادر اللغة واألدب والنقدأ.مسیرديالمدرج 101+3+5مصادر اللغة واألدب والنقدأ.زواويق 0201اللغة األجنبیةأ.عبداويق 0201مصادر اللغة واألدب والنقدأ.مسیرديالمدرج 201+4+6مصادر اللغة واألدب والنقد

أ.زواويق 0402اللغة األجنبیة
مصادر اللغة واألدب 

والنقد
أ.زواويق 0302اللغة األجنبیةأ.لریكق 0401فقھ اللغةأ.عبداويق 0402

مصادر اللغة 
واألدب والنقد

أ.لریكق 0301فقھ اللغةأ.عبداويق 0302

أ.مالحق 0503فقھ اللغةأ.مالحق 0603فقھ اللغة

أ.مذبوحيالمدرج 201+4+6علم النحوأ.مذبوحيالمدرج 101+3+5علم النحو

أ.زواويق 0601اللغة األجنبیةأ.زواويق 0501اللغة األجنبیة
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قسم اللغة العربیة وآدابھا - جدول الدراسة
لیسانس 02/سد04 

2020-2019
من 11 أكتوبر إلى 22 أكتوبر 2020

األستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاس

أ.تیرسق 0202النقد والمعارفأ.وھامق0203اللغة األجنبیةأ.قریشمدرج201+4+6+8النص األدبي المعاصرأ.تیرسق 0102النقد والمعارفأ.وھامق0103اللغة األجنبیةأ.قریشمدرج101+3+5+7النص األدبي المعاصر

أ.علیليق 0403مدخل إلى اآلداب العالمیةأ.وھامق 0403اللغة األجنبیةأ.علیليق 0303مدخل إلى اآلداب العالمیةأ.وھامق 0303اللغة األجنبیة

أ.قریشق0604النص األدبي المعاصرأ.قریشق0504النص األدبي المعاصر

أ.عزازق 0804فلسفة اللغةأ.بوخاتميق 0805النقد العربي المعاصرأ.عزازق 0704فلسفة اللغةأ.بوخاتميق 0705النقد العربي المعاصر

أ.شعیبق 0102علم النحوأ.قرقوىق 0101النقد األدبي الجزائريأ.عمارةق 0103مقاربات نقدیة معاصرةأ.عمارةمدرج101+3+5+7مقاربات نقدیة معاصرةأ.شعیبق 0202علم النحوأ.قرقوىق 0201النقد األدبي الجزائريأ.عمارةق 0203مقاربات نقدیة معاصرةأ.عمارةمدرج201+4+6+8مقاربات نقدیة معاصرة

أ.قرقوىق 0303النقد األدبي الجزائريأ.شعیبق 0302علم النحوأ.قرقوىق 0403النقد األدبي الجزائريأ.شعیبق 0402علم النحو

أ.وھامق 0504اللغة األجنبیةأ.وھامق 0604اللغة األجنبیة

أ.وھامق 0703اللغة األجنبیةأ.مویلحق 0704مقاربات نقدیة معاصرةأ.وھامق 0803اللغة األجنبیةأ.مویلحق 0804مقاربات نقدیة معاصرة

مدخل إلى اآلداب 
العالمیة

أ.قریشق 0203النص األدبي المعاصرأ.فرعونمدرج201+4+6+8علم النحوأ.عبد الحلیممدرج202+4+6+8مدخل إلى اآلداب العالمیةأ.قریشق 0103النص األدبي المعاصرأ.فرعونمدرج101+3+5+7علم النحوأ.عبد الحلیممدرج7+5+3+102

أ.قریشق 0402النص األدبي المعاصرأ.قریشق 0302النص األدبي المعاصر

أ.سعدونيق 0605مدخل إلى اآلداب العالمیةأ.فرعونق 0603علم النحوأ.سعدونيق 0505مدخل إلى اآلداب العالمیةأ.فرعونق 0503علم النحو

مدخل إلى اآلداب أ.فرعونق 0804علم النحوأ.بن سنوسيق 0804النص األدبي المعاصرأ.سعدونيق 0701مدخل إلى اآلداب العالمیةأ.فرعونق 0704علم النحوأ.بن سنوسيق 0704النص األدبي المعاصر
أ.سعدونيق 0801العالمیة

أ.غروسيمدرج101+3+5+7اللسانیات التطبیقیةأ.مسلممدرج102+3+5+7النقد العربي المعاصرأ.علیليق 0204مدخل إلى اآلداب العالمیةأ.غروسيمدرج201+4+6+8اللسانیات التطبیقیةأ.مسلممدرج202+4+6+8النقد العربي المعاصر
مدخل إلى اآلداب 

أ.علیليق 0104العالمیة

أ.تیرسق 0302النقد والمعارفأ.عمارةق 0305مقاربات نقدیة معاصرةأ.تیرسق 0402النقد والمعارفأ.عمارةق 0405مقاربات نقدیة معاصرة

أ.بلبشیرق0503المدارس اللسانیةأ.مویلحق 0503مقاربات نقدیة معاصرةأ.مسلمق 0504النقد العربي المعاصرأ.بلبشیرق0603المدارس اللسانیةأ.مویلحق 0603مقاربات نقدیة معاصرةأ.مسلمق 0604النقد العربي المعاصر

مستویات التحلیل أ.بلبشیرق 0806مستویات التحلیل اللساني
اللساني

أ.بلبشیرق 0706

أ. مسلمق 0201النقد العربي المعاصرأ.بن عونق 0202المدارس اللسانیةأ.غروسيق 0201اللسانیات التطبیقیةأ.مرزوقمدرج201+4+6+8المدارس اللسانیةأ. مسلمق 0101النقد العربي المعاصرأ.بن عونق 0102المدارس اللسانیةأ.غروسيق 0101اللسانیات التطبیقیةأ.مرزوقمدرج101+3+5+7المدارس اللسانیة

أ.غربي مق 0402اللسانیات التطبیقیةأ. مسلمق 0403النقد العربي المعاصرأ.بن عونق 0402المدارس اللسانیةأ.غربي مق 0302اللسانیات التطبیقیةأ. مسلمق 0303النقد العربي المعاصرأ.بن عونق 0302المدارس اللسانیة

أ.بوسعیدق 0603الحداثة في األدب العربيأ.غربي مق 0604اللسانیات التطبیقیةأ.مرزوقق 0603الشعریة العربیةأ.بوسعیدق 0503الحداثة في األدب العربيأ.غربي مق 0504اللسانیات التطبیقیةأ.مرزوقق 0503الشعریة العربیة

أ.األحمرق 0805المدارس اللسانیةأ.غربي مق 0804اللسانیات التطبیقیةأ.األحمرق 0705المدارس اللسانیةأ.غربي مق 0704اللسانیات التطبیقیة
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قسم اللغة العربیة وآدابھا - جدول الدراسة
لیسانس 03/تخصص: أدب عربي/سد06 

2020-2019
من 02 نوفمبر إلى 12 نوفمبر 2020

األستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاس

النص الشعري أ.براھميق 0105النص الشعري المغاربيأ.علیليق 0106األدب المقارنأ.براھميمدرج0102+03النص الشعري المغاربي
النص الشعري أ.علیليق 0206األدب المقارنأ.براھميمدرج0202+04المغاربي

أ.براھميق 0205المغاربي

أ.علیليق 0406األدب المقارنأ.سعیدمدرج0401مذكرة التخرجأ.علیليق 0306األدب المقارنأ.سعیدمدرج0301مذكرة التخرج

أ.سعیدق 0205مذكرة التخرجأ.عبد الحلیمق 0203الحكامة والمواطنة
النص السردي 

المغاربي
أ.بلمبروكمدرج04+0202

الحكامة 
والمواطنة

أ.سعیدق 0105مذكرة التخرجأ.عبد الحلیمق 0103
النص السردي 

المغاربي
أ.بلمبروكمدرج03+0102

أ.عبد الحلیمق 0406الحكامة والمواطنة
الحكامة 

والمواطنة
أ.عبد الحلیمق 0306

أ.بلمبروكق 0109النص السردي المغاربيأ.العشابيق 0103المسرح المغاربيأ.العشابيق 0103+03المسرح المغاربي
المسرح 
المغاربي

النص السردي أ.العشابيق 0203المسرح المغاربيأ.العشابيق 04+0203
أ.بلمبروكق 0209المغاربي

النص الشعري أ.بلمبروكق 0305النص السردي المغاربيأ.العشابيق 0311المسرح المغاربيأ.براھميق 0304النص الشعري المغاربي
النص السردي أ.العشابيق 0411المسرح المغاربيأ.براھميق 0404المغاربي

أ.بلمبروكق 0405المغاربي

األدب الشعبي 
المغاربي

أ.باقيق 0206أدب الھامشأ.سعدانيق 0205األدب الشعبي المغاربيأ.سعدانيمدرج04+0202
األدب 

الشعبي 
المغاربي

األدب الشعبي أ.سعدانيمدرج03+0102
أ.باقيق 0106أدب الھامشأ.سعدانيق 0105المغاربي

األدب الشعبي أ.باقيق 0306أدب الھامشأ.سعدانيق0407األدب الشعبي المغاربيأ.باقيق 0406أدب الھامش
أ.سعدانيق0307المغاربي

العمیدرئیس القسم
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قسم اللغة العربیة وآدابھا - جدول الدراسة
لیسانس 03/تخصص: لسانیات عامة/سد06 

2020-2019
من 02 نوفمبر إلى 12 نوفمبر 2020

األستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاس

أ.عزازق 0204النحوالوظیفيأ.عزازمدرج 0201علم الداللةأ.مباركق 0205أصول النحوأ.مباركق0201أصول النحوأ.عزازق 0104النحوالوظیفيأ.عزازمدرج 0101علم الداللةأ.مباركق 0105أصول النحوأ.مباركق0101أصول النحو

أ.ولھاصيق 0105مذكرة التخرجأ.بوخاتمق 0103علم الداللةأ.طیبيق 0101النحو الوظیفيأ.ولھاصيق 0205مذكرة التخرجأ.بوخاتمق 0203علم الداللةأ.طیبيق 0201النحو الوظیفي

الحكامة 
والمواطنة

أ. بلبشیرق 0106الصوتیاتأ.مالحق 0105علم المفرداتأ.بوخاتميق 0101
الحكامة 

والمواطنة
أ. بلبشیرق 0206الصوتیاتأ.مالحق 0205علم المفرداتأ.بوخاتميق 0201

أ.بوسعیدق 0107علم التراكیبأ.غربي مق 0101علم التراكیبأ.بوسعیدق 0207علم التراكیبأ.غربي مق 0201علم التراكیب

العمیدرئیس القسم
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قسم اللغة العربیة وآدابھا - جدول الدراسة
لیسانس 03/تخصص: نقد ودراسات أدبیة/سد06 

2020-2019
من 02 نوفمبر إلى 12 نوفمبر 2020

األستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاس

أ.منصوري مق 0107نظریة الروایةأ.منصوري مق 0107نظریة الروایة
موسیقى الشعر 

العربي
أ.مواليق 08 01النقد التفاعليأ.بن عائشةمدرج 0102

نظریة 
الروایة

أ.منصوري مق 0207نظریة الروایةأ.منصوري مق 0207
موسیقى الشعر 

العربي
أ.مواليق 08 02النقد التفاعليأ.بن عائشةمدرج 0202

أ.جديق 0201الحكامة والمواطنةأ.مویلحق0205مذكرة التخرجأ.لقجعمدرج 0202القصیدة العربیةأ.لقجعمدرج 0202القصیدة العربیةأ.عبد الحلیمق 0202النقد المغاربي
النقد 

المغاربي
أ.عبد الحلیمق 0102

القصیدة 
العربیة

أ.جديق 0101الحكامة والمواطنةأ.مویلحق0105مذكرة التخرجأ.لقجعمدرج 0102القصیدة العربیةأ.لقجعمدرج 0102

أ.غربي شمدرج0102نظریة الدراماأ.غربي شمدرج0102نظریة الدراما
موسیقى الشعر 

العربي
أ.غربي شمدرج0202نظریة الدراماأ.غربي شمدرج0202نظریة الدراماأ.بن عائشةق 0107

موسیقى الشعر 
العربي

أ.بن عائشةق 0207

العمیدرئیس القسم
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قسم اللغة العربیة وآدابھا - جدول الدراسة
لیسانس 03/تخصص: نقد ومناھج/سد06 

2020-2019
من 02 نوفمبر إلى 12 نوفمبر 2020

األستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاساألستاذالقاعةالفوجالمقیاس

النقد البنیوي 
التكویني

أ.عیساويق0106
النقد البنیوي 

التكویني
أ.بن شاعةق 0107النقد الموضوعاتيأ.عیساويق 0107

النقد البنیوي 
التكویني

أ.عیساويق0206
النقد البنیوي 

التكویني
أ.عیساويق 0207

النقد 
الموضوعاتي

أ.بن شاعةق 0207

أ.األحمرق 0106النقد األسلوبيأ.األحمرق0103النقد األسلوبيأ.جديق0207الحكامة والمواطنةأ.األحمرق 0206النقد األسلوبيأ.األحمرق0203النقد األسلوبي
الحكامة 

والمواطنة
أ.جديق0107

النقد 
الموضوعاتي

أ.عوادق 0107النقد النفسانيأ.عوادمدرج0102النقد النفسانيأ.عبد الحلیمق 0107النقد الثقافيأ.بوخاتمق 0102
النقد 

الموضوعاتي
أ.عوادق 0207النقد النفسانيأ.عوادمدرج0202النقد النفسانيأ.عبد الحلیمق 0207النقد الثقافيأ.بوخاتمق 0202

نظریة القراءة أ.سعدونيق0207مذكرة التخرجأ.مویلحق 0207نظریة القراءة والتأویل
أ.سعدونيق0107مذكرة التخرجأ.مویلحق 0107والتأویل

العمیدرئیس القسم

17.00-16.0018.00-17.00 14.00-13.00

حد
األ

10.00-09.0011.00-10.0012.00-11.0013.00-12.00

ین
الثن

ا
اء

الث
الث

اء
ربع

األ
س

می
لخ

ا

15.00-14.0016.00-15.00 09.00-08.00
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