كلية اآلداب والفنون قسم اللغة واألدب العربي
استعمال الزمن السنة األولى ل.م.د
األيام
األحد

08.30

11.30–10.00

10.00 -

علوم القرآن (ا ب ج د) محا
د.بوعزة م/اإلبراهيمي

علوم القرأن (ه و ز ح) د بوعزة
محا لطفي

نقد أدبي قديم(م ن ص ع )
د.العزوني محا م/لطفي
عروض و موسيقى الشعر
(ط ي ك ل) محا
قاbio03/

إعالم آلي (ج) تط د.عدو
قاعة اإلعالم اآللي
نقد أدبي قديم ( (ط ي ك ل)
د.العزوني محا م/ضيف هللا
عروض و موسيقى الشعر
(م ن ص ع) محا
د/منهوج قا13

(جذع مشترك وطني) السداسي األول 8102/8102
13.00 - 11.30سا
علم الصرف (ز ح ) د.مالك أ.ع.م

14.30–13.00سا
علم الصرف (أ ب ) د.مالك أ.ع.م

16.00– 03.41سا
علم الصرف (ج د) د.مالك أ.ع.م

قا10
إعالم آلي (أ) تط د.عدو
قاعة اإلعالم اآللي
علم الصرف (م ن )د.قارة أ.ع.م
قا  /ت08

قا13
إعالم آلي (د) تط د.عدو
قاعة اإلعالم اآللي
علم الصرف (ص ع ) د/قارة
قا/األطرش

قا13
إعالم آلي (ب) تط د.عدو
قاعة اإلعالم اآللي

تقنيات البحث (ص ع) د حبيب
قا8
زحماني أ.ع.م

تقنيات البحث (م ن) د حبيب زحماني
قا8/
أ.ع.م

لغة أحنبية) ط ي) تط قا14

االثنين

الثالثاء

لغة أحنبية (ك ل) تط قا14

علم الصرف (ه و) أ.ع.م

نقد أدبي قديم(ص ع) أ.ع.م

د.مالك قا10

ضيف هللا

علم الصرف (أ ب ج د)د.مالك محا
م/االبراهيمي
لغة أجنبية (ه و)د.سراج
تط قا14

إعالم آلي (ع) أعمال موجهة
د.التواتي قا /االعالم اآللي
علم الصرف (ه و ز ح) محا د.مالك
م/طواع

إعالم آلي (ل) أعمال موجهة
د.التواتي قاعة االعالم اآللي

البالغة العربية (ط ي ك ل)
د.منصوري محا م/ياشر
لغة أجنبية (أ ب )د.سراج
تط قا14

البالغة العربية (م ن ص ع)
د.منصوري محا م/ياشر
لغة أجنبية (ج د) تط
أ/سراج قا /ت 08

نص أد بي قديم شعر (أ ب ج د)
محا د.سكران م/اإلبراهيمي

محا/

نص أدبي قديم شعر (ط ي) أ.ع.م
د.مغراوي قا13

علوم القرآن(م ن ص ع ) د.مصطفاوي
محا م/اإلبراهيمي
نص أدبي قديم شعر (ك ل) أ.ع.م
د.مغراوي قا13

تقنيات البحث (ك ل ) أ.ع.م

تقنيات البحث (ط ي ) أ.ع.م

د.حبيب زحماني قا 10
نقد ادبي قديم(م ن) أ.ع.م
قا14/

د.حبيب زحماني قا 10
نقد أدبي قديم( ز ح ) أ.ع.م

نص أ د بي قديم شعر (ه و ز ح) محا
/د./سكران م/ياشر

نص أد بي قديم شعر (ه و) أ.ع.م
د.سكران م/ضيف هللا

لغة أجنبية (م ن ) تط
مBIO1/

لغة أجنبية (ص ع ) تط
قا18

تقنيات البحث (ا ب) أ.ع.م

تقنيات البحث (ج د) أ.ع.م

لغة أجنبية (ز ح) تط د.سراج قا14

د.باي
مBIO1/

د.باي
مBIO1/
إعالم آلي (ط) أعمال موجهة
د.التواتي قاعة اإلعالم اآللي

لغة أجنبية (ز ح )تط
د.سراج قا14

علم الصرف (ط ي) د.هني قا13

علم الصرف (ك ل) د.هني قا13

إعالم آلي (ك ) أعمال موجهة
د.التواتي قاعة اإلعالم اآللي

إعالم آلي (ي) أعمال موجهة
د.التواتي قاعة اإلعالم اآللي

بالغة عربية (ه و) أ.ع.م أ/هني
قا/ياشر

قا/ياشر

نص أدبي قديم شعر( ج د) أ.ع.م

نص أدبي قديم شعر( أ ب) أ.ع.م

د.سكران قا10

د.سكران قا10

عروض و موسيقى الشعر
(ه و ز ح) محا
د.منهوج م/اإلبراهيمي

عروض و موسيقى الشعر
(أ ب ج د) محا
د.منهوج م/اإلبراهيمي

عروض و موسيقى الشعر
(أ ب) أ.ع.م
د.منهوج قا 10/

البالغة العربية (أ ب ج د)
د .آيت حمدوش محا  /م /لطفي
علم الصرف (ط ي ك ل) محا
د.هني م/طواع

البالغة العربية (ه و ز ح)
د.آيت حمدوش محا م /األطرش
علم الصرف (م ن ص ع) محا
د.هني م/طواع

البالغة العربية (ط ي) أ.ع.م

البالغة العربية (ك ل) أ.ع.م

نص أدبي قديم شعر (ص ع ) أ.ع.م
د.مغراوي قا/لطفي
األربعاء

د.منصوري قا18
إعالم آلي (ه) د.عدو
قا /االعالم اآللي

د.منصوري قا18

د.مغراوي قا/لطفي

تقنيات التعبير الشفهي (م ن) أ.ع.م

تقنيات التعبير الشفهي (ص ع) أ.ع.م

د .العابدي قا14

د.العابدي قا14

علوم القرآن (ط ي ك ل) د.بوعزة
محا ياشر

نص أدبي قديم شعر( ز ح) أ.ع.م

نقد أدبي قديم (أ ب) أ.ع.م

نقد أدبي قديم (ج د) أ.ع.م

د.سكران قا10/

د.بن سعيد قا13

د.بن سعيد قا13

تقنيات االتعبير الشفهي (ز ح)
د.مطهري أحمد قا10
إعالم آلي (و)
د.عدو قا/االعالم اآللي

إعالم آلي (ز)
د.عدو قا/االعالم اآللي

نقد أدبي قديم (ه و ز ح) محا
د.بن سعيد م/ضيف هللا

نقد ادبي قديم (أ ب ج د) محا
د.بن سعيد م /ضيف هللا

تقنيات البحث(ز ح) تط د.باي
قا18

نص أدبي قديم شعر (م ن ص ع) محا
د.مغراوي م/اإلبراهيمي

نص أدبي قديم شعر (ط ي ك ل) محا
د.مغراوي م/اإلبراهيمي

تقنيات التعبير الشفهي (أ ب )

تقنيات التعبير الشفهي (ه و ) أ.ع.م

تقنيات التعبير الشفهي (ج د )
د.مطهري أحمد قا10
أ.ع.م

تقنيات البحث(ه و) تط د.باي
قا18

أ.ع.م
الخميس

نص أدبي قديم شعر (م ن) أ.ع.م

د.مطهري أحمد قا10
تقنيات التعبير الشفهي (ط ي )
د.العابدي قا18
أ.ع.م
إعالم آلي (م) أعمال موجهة
د.التواتي قا /اإلعالم اآللي

د.مطهري أحمد قا10

تقنيات التعبير الشفهي (ك ل ) أ.ع.م
د.العابدي قا18
إعالم آلي (ن) أعمال موجهة
د.التواتي قا /االعالم اآللي

عروض و موسيقى الشعر (ه و)
د.منهوج قا13
أ.ع.م
إعالم آلي (ص) أعمال موجهة
د.التواتي قا /االعالم اآللي

البالغة العربية (أ ب) أ.ع.م

البالغة العربية (ج د) أ.ع.م

د.آيت حمدوش قا13
عروض و موسيقى الشعر (ج د) أ.ع.م
د.منهوج قا10

د.آيت حمدوش قا13
عروض و موسيقى الشعر (ز ح) أ.ع.م
د.منهوج قا10

اإلدارة:

قسم اللغة واألدب العربي
كلية اآلداب والفنون
استعمال الزمن السنة الثانية (ل م د)
األيام

األحد

االثنين

08.30

10.00 -

األربعاء

الخميس

11.30–10.00

14.30–13.00

13.00 - 11.30

علم النحو (ا ب ج د)محا د.زرادي
قا /ياشر

لسانيات عامة (ه و ز ح) د.سعد هللا محا
م /م/اإلبراهيمي

لسانيات عامة (ه و) د/سعد هللا
أ.ع.م مbio1/

لسانيات عامة (ز ح)
أ /سعد هللا أ.ع.م
مدخل الى األدب المقارن
(ا ب) د.بوشيبة ط قا /
أ.ع.م
ت01

نقد أدبي حديث و معاصر (أ ب ج د)
محا أ /مختاري..م/لطفي

نقد أدبي حديث و معاصر (ه و ز ح)
محا أ./مختاري.م/لطفي
علم النحو(أ ب) د.مطهري أحمد
أ.ع.م قا18/

علم النحو(ه و) د.مصطفاوي
أ.ع.م م /زيان

نص أدبي حديث (أ ب)د.حاج سعيد
أ.ع.م قا10
علم النحو( ز ح) د.مصطفاوي أ.ع.م
 /قا زيان

علم الداللة (ا ب ج د) أ.ع.م

علم الداللة (ه و ز ح) تط
د.بن عيسى م/األطرش

 -علم النحو(ج-د).د.مطهري أحمد أ.ع.م

لسانيات عامة (أ ب ج د ) د.سعد هللا
محا مbio03/
علم النحو(ه و ز ح) د.مصطفاوي
محا م /ضيف هللا

مدخل الى االدب المقارن
(ه و ز ح)د.بوشيبة ط محا م /لطفي
أصول النحو (أ ب )
قا 13
د.قار أ.ع.م

األسلوبية (أ ب ج د) د.حبار
محا قا /ضيف هللا
نص أدبي حديث (ه و ز ح) محا د.حاج
سعيد م/زيان

األسلوبية (ه و ز ح) د.حبار
محا قا  /ضيف هللا
نص أدبي حديث (أ ب ج د) محا د.حاج
سعيد م/زيان

مناهج نقدية (أ ب ج د) محا
د.المخزومي م/االبراهيمي
لغة أجنبية(ه و ز ح ) تط
قاbio03

مناهج نقدية (ه و ز ح) محا
د.المخزومي م/اإلبراهيمي

د.بن عيسى م /ضيف هللا

الثالثاء

شعبة الدراسات اللغوية السداسي الثالث 8102/8102

لغة أجنبية(ا ب ج د) تط
قاbio03

16.00–14.30

قا /ت08
مدخل الى األدب المقارن
(ج د) د.بوشيبة ط قا14
أ.ع.م
نص أدبي حديث (ج د)د.حاج سعيد
قا10
أ.ع.م

قا10/
قا .0

لسانيات عامة ( ج د ) أ.ع.م

مناهج نقدية (ه و)
أ.ع.م قا/ت10
أصول النحو(ج د) د.قارة حداش أ.ع.م
قا18

قا10
مناهج نقدية (ز ح) أ.ع.م
م /االبراهيمي
نقد ادبي حديث و معاصر (أ ب)
تط أ ./أ /مختاري..قا10

 -لسانيات عامة ( أ ب ) أ.ع.م

نقد ادبي حديث و معاصر (ج د)
أ /مختاري..قا10
أ.ع.م

مناهج نقدية (أ ب) أ.ع.م

مناهج نقدية (ج د) أ.ع.م

أصول النحو (ه و) أ.ع.م

د.المخزومي مbio1/
األسلوبية (ز ح) أ.ع م قا/ياشر

د.المخزومي مbio1/
أصول النحو (ز ح) أ.ع.م
د.قارة حداش تط قا18

د.قارة حداش تط قا18

نص أدبي حديث (ه و)د.حاج سعيد أ.ع.م

نص أدبي حديث (ز ح)د.حاج سعيد
أ.ع.م قا/ت10
نقد ادبي حديث و معاصر (ه و)
أ.ع.م أقا10
األسلوبية (ج د) أ.ع م /لطفي

األسلوبية (ه و) أ.ع م قا/لطفي

قا/ضيف هللا
نقد ادبي حديث و معاصر (ز ح)
قا10
أ.ع.م
األسلوبية (أ ب) أ.ع م قا /زيان

مناهج نقدية (ه و)
أ.ع.م قا /االبراهيمي

االدارة:

كلية اآلداب والفنون
قسم اللغة واألدب العربي
استعمال الزمن السنة الثانية (ل م د)
األيام

08.30

10.00 -

11.30–10.00

األحد

مدخل إلى األدب المقارن (أ ب)
د/بوشيبة الطيب
قا/ت00
أ.ع.م

االثنين

نص أدبي حديث (أ ب)محا
د /بن حلي
قاbio03/

الخميس

13.00 - 11.30
لسانيات عامة (أ ب) د.عزوز
محا
قاbio03/

14.30–13.00

16.00–14.30

(أ ب)

لغة أجنبية (أ ب) أ.ع.م
قا/ياشر

لسانيات عامة
د.عزوز
قا18/
أ.ع.م

علم النحو (أ ب) أ.ع.م
د/
قاbio03/

مناهج نقدية معاصرة (أ ب)
قا/ت00
د/بلقاسم محا

علم النحو (أ ب) محا
د.بن عيسى
قاbio03/

مدخل إلى األدب المقارن (أ ب)
محا د/بوشيبة الطيب
قاbio03/

فلسفة النقد األدبي أو نظرية
األجناس األدبية(أ ب) د
مرتاض
م10/

األسلوبية و تحليل الخطاب
(أ ب) د.حبار
محا قاbio03/

األسلوبية و تحليل الخطاب
(أ ب) د.حبار
قاbio03/
أ.ع.م

فلسفة النقد األدبي أو نظرية
األجناس األدبية (أ ب) د/
أ.ع.م
مbio03/

نص أدبي حديث (أ ب)
د.
قا05 /
أ.ع.م

مناهج نقدية معاصرة (أ ب)
أ.ع.م د/
قا05/

نقد أدبي حديث و معاصر (أ ب)
د.بن سعيد
أ.ع.م
م/اإلبراهيمي

نقد أدبي حديث و معاصر (أ ب)
أ.ع.م
قاbio03/

الثالثاء
األربعاء

شعبة الدراسات النقدية السداسي الثالث 8102/8102

االدارة:

كلية اآلداب والفنون
استعمال الزمن السنة الثانية(ل م د)
األيام

االثنين

08.30

10.00 -

11.30–10.00

شعبة الدراسات األدبية
13.00 - 11.30
د.عيوني

السداسي الثالث 8102/8102
16.00–14.30

14.30–13.00

نص أدبي حديث(أ ب ج د) د
.ميراوي محا م /طواع

نقد أدبي حديث (أ ب ج د)د.ابراهيم علي
محا م/زيان

علم النحو (أ ب) أ.ع.م
قا13
نص أدبي حديث (ه و) أ.ع.م
د.ميراوي قا  /ت 10

األسلوبية ((أ ب ج د) د.برونة محا
م/طواع

األسلوبية ((ه و ز ح) د.برونة محا
م/ضيف هللا

مدخل إلى األدب المقارن (أ ب) أ.ع.م
د.بن عبد هللا م/طواع

نقد ادبي حديث (أ ب) د.ابراهيم علي
قا األطرش
أ.ع.م

مدخل الى األدب المقارن (ه و ز ح
) محا د.بن عبد هللا م/زيان

مدخل الى األدب المقارن (أ ب ج د) محا
د.بن عبد هللا م/زيان

األسلوبية (ه و ) أ.ع.م
قاbio03/

أدب شعبي (ه و) د.الزاوي أ.ع.م
قا 18
نص أدبي حديث (ج د) أ.ع.م

علم النحو (أ ب ج د) د.عيوني
محا م/طواع

علم النحو (ه و ز ح )د.عيوني محا
م/طواع

علم النحو (ز ح )د.عيوني
م/طواع أ.ع.م

لسانيات عامة (ه و ز ح)د.دخير
محا م /زيان

لسانيات عامة (أ ب ج د )د.دخير
محا م /زيان

لسانيات عامة (أ ب )د.دخير
م /زيان
أ.ع.م
مناهج نقدية (ج د) أ.ع.م
د .حسن بن مالك قا/اإلبراهيمي

مناهج نقدية (أ ب ج د )محا
د.حسن بن مالك م/ياشر

مناهج نقدية (ه و ز ح)محا
د.حسن بن مالك مbio01/
قا14
األسلوبية (ج د) أ.ع.م

أدب شعبي (ج د) أ.ع.م
د.الزاوي م/األطرش
نقد ادبي حديث (ه و)
قا/طواع

لسانيات عامة (ج د )د.دخير
م03/
أ.ع.م
لغة أجنبية تط أ/رباع
(ه و ز ح )bio01

لسانيات عامة (ه و ) د.دخير
م03/
أ.ع.م
لغة أجنبية تط أ/رباع
(أ ب ج د )bio01

مدخل الى األدب المقارن (ج د)د.بن عبد
قا14
هللا أ.ع.م
لسانيات عامة (ز ح )د.دخير
مbio03/
أ.ع.م

نقد ادبي حديث (جد) د .إبراهيم علي أ.ع.م
قا /ت 10

علم النحو (ج د) أ.ع.م
د.عيوني قا10

علم النحو (هو) أ.ع.م
د.عيوني قا10

نقد ادبي حديث (ج د) د.ابراهيم علي
قا األطرش12
أ.ع.م

نص أدبي حديث (أ ب) أ.ع.م
د.ميراوي قا زيان

د.ميراوي قا bio03

أدب شعبي (ز ح) د.الزاوي
قا 18
أ.ع.م

نص أدبي حديث (ز ح) أ.ع.م
د.ميراوي قا /ت10

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األسلوبية (أ ب) أ.ع.م

األسلوبية (ز ح) أ.ع.م

قا /ت 10
مناهج نقدية (هو ) أ.ع.م
د.حسن بن مالك م/ت10
نص أدبي حديث (ج د) أ.ع.م
قا /ت10

قا

..

مناهج نقدية ( ز ح) أ.ع.م
د.حسن بن مالك م/لطفي
نص ادبي حديث (ه و ) أ.ع.م
م/زيان

أدب شعبي (أ ب) أ.ع.م
د.الزاوي قا10

نقد ادبي حديث (ج د)
قا/طواع

مناهج نقدية(أ ب) أ.ع.م
قا /ضيف هللا

مدخل الى األدب المقارن (ه و)د.بن
قا14
عبد هللا أ.ع.م

مدخل الى األدب المقارن
(ز ح)د.بن عبد هللا أ.ع.م
قا14

اإلدارة:

استعمال الزمن السنة الثالثة (ل.م.د)
األيام
األحد

االثنين

الثالثاء

13.00 - 11.30

14.30–13.00

لسانيات عربية (أ ب ج د)
محا د.حبار م/ضيف هللا
المدارس النحوية (ه و ز ح ) محا
د.بوزبوجة م/األطرش

لسانيات عربية (ه و ز ح) محا
د.حبار مbio1/
المدارس النحوية (ا ب ج د) محا د.بوزبوجة
م/األطرش

نطرية النظم (ا ب ج د)د.بوعناني محا
م/االبراهيمي
المصطلحية (ه و ز ح)محا
د مرتاض م /لطفي

نطرية النظم (ه و ز ح)د.بوعناني محا
م/االبراهيمي
المصطلحية (أ ب ج د)محا
د مرتاض م /لطفي

المعجمية(ه و زح) د.عزوز محا
م/ياشر

المعجمية (أ ب ج د) د.عزوز محا م/ياشر

منهجية البحث اللغوي (أ ب ج د)د.عبد
الخالق محا م/لطفي
د/عزوز
المعجمية (ز ح ) أ.ع.م
قا/ت10

منهجية البحث اللغوي (ج د) د.عبد
الخالق أ.ع.م م/لطفي
المدارس النحوية (أ ب) د.بوزبوجة
أ.ع.م مBIO1/

منهجية البحث اللغوي(أ ب) د.عبد
م/لطفي
الخالق أ.ع.م
المدارس النحوية (ج د) د.بوزبوجة
أ.ع.م مBIO1/

علم الداللة (أ ب ج د) د.مطهري
صفية محا م/ياشر

أدب جزائري قديم(أ ب ج د) أ.ع.م
د.بويجرة تط م /االبراهيمي

أدب جزائري قديم(ه و ز ح) أ.ع.م
د.بويجرة تط م /االبراهيمي

منهجية البحث اللغوي
(ه و ) أ.ع.م م/ت12

منهجية البحث اللغوي (ه و ز ح
)د.عبد الخالق محا م /لطفي

علم الداللة (ه و ز ح ) د.مطهري صفية محا
م/األطرش

المصطلحية ( ز ح) تط أ/.السهولي
قا/ضيف هللا

منهجية البحث اللغوي
( ز ح ) أ.ع.م
م /ت12
المصطلحية (ه و ) أ.ع.م
قا/ضيف هللا

المصطلحية ( أ ب) أ.ع.م
أ/السهولي قا/ياشر

المصطلحية (ج د ) أ.ع.م
أ/السهولي قا/ياشر

08.30

10.00 -

11.30–10.00

المعجمية (ه و)
قا/ت10

أ.ع.م

لسانيات النص (ه و) أ.ع.م
قا18/
المعجمية (أ ب) أ.ع.م
قا/ت10
لسانيات عربية (ز ح) أ.ع.م
قا01/

األربعاء

الخميس

السداسي الخامس تخصص :اللسانيات العامة 8102/8102

لسانيات النص (أ ب ج د)محا
د.ملياني م/طواع

د/عزوز

د/عزوز

لسانيات النص ه و ز ح)محا
د.ملياني م/طواع
ترجمة المصطلحات اللغوية (أ ب ج د)
د.السهولي م/ياشر
أ.ع.م

لسانيات النص (ز ح ) أ.ع.م
قا /ضيف هللا
د/عزوز
المعجمية (ج د) أ.ع.م
قا03/
لسانيات عربية (ه و) أ.ع.م
قاbio1

ترجمة المصطلحات اللغوية
(ه و ز ح)
د.السهولي م/ياشر
أ.ع.م

16.00–14.30

أ/السهولي

علم الداللة (ج د ) أ.ع.م
قا /ضيف هللا

علم الداللة ( أ ب) أ.ع.م

قا/طواع

علم الداللة (هو ) أ.ع.م
قا/ضيف هللا
المدارس النحوية ( ز ح ) أ.ع.م
قا/طواع

علم الداللة (ز ح) أ.ع.م

قا/ضيف هللا

لسانيات النص ( ج د) أ.ع.م
قا/زيان
لسانيات عربية (أ ب) أ.ع.م
قا/ياشر

المدارس النحوية (ه و) أ.ع.م
قا/طواع
لسانيات النص (أ ب ) أ.ع.م قا/زيان

لسانيات عربية (ج د) أ.ع.م
قا/ياشر

.

األيام
األحد

االثنين

كلية اآلداب والفنون
استعمال الزمن السنة الثالثة ل.م.د
11.30–10.00
10.00 - 08.30

السداسي الخامس
13.00 - 11.30

مدخل الى األدب الصوفي (أ ب ج د)
د.مسعود محا مbio1/
مناهج النقد األدبي (ه و ز ح
)د.بلقاسم محا قا10/

مدخل الى األدب الصوفي (ه و ز ح)
د.مسعود محا م/طواع
أدب الطفل (أ ب ج د )د.بوشيبة عبد
القادر محا مbio03 /

قضايا النص الشعري القديم (أ ب ج
د )د.بوقربة محا م /األطرش

قضايا النص الشعري القديم (ه و ز ح
)د.بوقربة محا مbio1 /

أدب الطفل (ه و) أ.ع.م
ع قا 18/

الثالثاء

قسم اللغة واألدب العربي

أ.بو شيبة أدب الطفل ( ج د) أ.ع.م أ..بو شيبة ع
قا 10/

قضايا النص الشعري الحديث و
المعاصر (أ ب ج د) د.بن حلي محا
م/األطرش
أدب الطفل (ز ح) أ.ع.م
أ.بو شيبة ع  ..قا 13/

قضايا النص الشعري الحديث و
المعاصر (ه و ز ح ) د.بن حلي محا
م18/

تخصص :األدب العربي
8102/8102
16.00–14.30
14.30–13.00

أدب الطفل (ه و ز ح)د.بوشيبة عبد
القادر محا م /ضيف هللا
مناهج النقد األدبي (أ ب ج د )د.بلقاسم أدب االستشراف
(ه و ز ح) أ.ع.م
محا م/طواع
مbio01 /
قضايا النص الشعري الحديث و
المعاصر (أ ب ) د.بن حلي أ.ع.م
م/االبراهيمي
جماليات السرد العربي القديم
(أ ب ج د) محا د.حاج علي
مbio03/

قضايا النص الشعري الحديث و
المعاصر (ج د ) د.بن حلي أ.ع.م
م/اإلبراهيمي
جماليات السرد العربي القديم
(ه و ز ح) محا د.حاج علي م/طواع

قضايا النص الشعري الحديث و
المعاصر (ه و) أ.ع.م
قا/ضيف هللا
جماليات السرد العربي القديم
( ز ح) أحاج علي  .تط أ.ع.م
قا/طواع

قضايا النص الشعري الحديث و
المعاصر ( ز ح ) أ.ع.م
.قا/ت10
جماليات السرد العربي القديم
(أ ب) أ/حاج علي أ.ع.م .قا/ت10

قضايا النص الشعري القديم (أب) تط أ/
قا/بوقربة طواع

قضايا النص الشعري القديم (ج د)
أ.ع.م أ/بوقربة قا/ضيف هللا

جماليات السرد العربي القديم
قا/زيان
( ج د) أ/.حاج علي أ.ع.م

جماليات السرد العربي القديم
( ه و) أ/حاج علي أ.ع.م
قا/طواع
اآلداب العالمية (ه و ز ح ) محا
د.أغامير قا/ياشر

اآلداب العالمية (أ ب ج د) محا
د.أغامير قا/ياشر
السرديات العربية (ز ح) أ.ع.م
10
األربعاء
السرديات العربية (أ ب) أ.ع.م

السرديات العربية الحديثة
الخميس (أ ب ج د) د.شرشار محا م /ياشر
منهجية البحث األدبي
(ه و ز ح)محا د.اسطمبول م/زيان

ا13/

السرديات العربية الحديثة
(ه و ز ح) د.شرشار محا م /زيان
منهجية البحث األدبي
(أ ب ج د)محا د.اسطمبول م/األطرش

أدب الطفل (ا ب) تط أ.بو شيبة ع
قا /لطفي
أدب االستشراف (أ ب ج د) أ.ع.م
مbio01/

قا/ت

منهجية البحث اللغوي (ج د) أ.ع.م
م/زيان
السرديات العربية (ج د) أ.ع.م
قا/لطفي

لغة أجنبية متخصصة (ز ح )
م/األطرش
أ.ع.م
منهجية البحث األدبي (ه و ) أ.ع.م
م/زيان

لغة أجنبية متخصصة (ه و)
أ.ع.م /األطرش
منهجية البحث األدبي (ز ح) أ.ع.م
م/زيان

قضايا النص الشعري القديم (ه و )
أ.ع.م د/بوقربة قا/طواع
منهجية البحث األدبي
م/االطرش
(أ ب) أ.ع.م

لغة أجنبية متخصصة (أ ب) تط
.مbio1/

لغة أجنبية متخصصة ( ج د) أ.ع.م
مbio1/

قضايا النص الشعري القديم (ز ح) أ.ع.م
د/بوقربة قا/األطرش

