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 01/10/2020الى  27/09/2020الثاني من  ألاسبوع    التوزيع الاسبوعي السنة ألاولى ليسانسة كلية آلاداب واللغات   قسم الادب العربي
 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 

 ألاحد

27/09/2020 

 معلم 40ق: 02-01تقنيات التعبير الكتابي ف  معلم 29ق: 01-01تقنيات التعبير الكتابي ف 

 لغة فرنسية

 02-01ف:

 Fمدرج  نجالوي 

 لغة فرنسية

05-04-03ف:  

 Fنجالوي مدرج 

 أ جبايلي س41ق 02-02تقنيات التعبير الكتابي ف أ جبايلي س 30ق 01-02تقنيات التعبير الكتابي ف

 أ عون  42ق:  02-03تقنيات التعبير الكتابي ف أ عون  31ق:  01-03تقنيات التعبير الكتابي ف

 أنجار 43ق: 02-04تقنيات التعبير الكتابي ف: أنجار 32ق: 01-04ف:تقنيات التعبير الكتابي 

 أ خاليفي 45ق: 02-05تقنيات التعبير الكتابي ف: أ خاليفي 39ق: 01-05تقنيات التعبير الكتابي ف:

 الاثنين 

 نقتيات البحث أ بوزيان 28/09/2020

 Fمدرج  02:ف

 ل  مساعدية  04-03-01تقنيات البحث ف 

 Fمدرج 

 03-02-01نص قديم ف:

 Fأ بوغقال مدرج 

 05-04نص قديم ف

 Gمدرج  أ بوغقال 

 أ تومي 05تقنيات البحث ف:

  G مدرج

 تاريخ الحضارة

 05-04ف:

 Gأ حراث مدرج 

 تاريخ الحضارة

 03-02-01ف:

 Fأ حراث مدرج 

 الثالثاء

29/09/2020 
 Fمخناش ي مدرج أ  02اعالم آلي فوج : Fأ مخناش ي مدرج  01اعالم آلي فوج :

 تقنيات التعبير الكتابي

 Fمدرج    أ معلم  01ف: 

 تقنيات التعبير الكتابي

 Fمدرج    أ عون   03ف: 

 G مدرجزديرة أ  04اعالم آلي فوج : G أ زديرة  مدرج 03اعالم آلي فوج 
  05اعالم آلي فوج :

 G أ زديرة مدرج

 تقنيات التعبير الكتابي

 Gمدرج  أ جبايلي  02ف: 

 الاربعاء

 نقتيات البحث أ بوزيان 30/09/2020

 Fمدرج  02ف:

 ل قتيات البحث أ مساعديةت

 Fمدرج  01ف:

 03-02-01نص قديم ف:

 Fأ بوغقال مدرج 

أ  05-04نص قديم ف

 Gمدرج     بوغقال

 تاريخ الحضارة

 05-04ف:

 Gأ حراث مدرج 

 تاريخ الحضارة

 03-02-01ف:

 Fأ حراث مدرج 

 الخميس

01/10/2020 

 أ مخناش ي 02-01اعالم آلي فوج :

 F مدرج
 04تقنيات البحث ف: F أ زديرة مدرج 05اعالم آلي فوج :

 Gأ مساعدية مدرج 
 

 Gزديرة مدرج 4-3اعالم آلي فوج :
 أ مساعدية ل 03تقنيات البحث ف:

 Gمدرج 
 02-01لغة فرنسية ف:

 Fنجالوي مدرج 

05-04-03لغة فرنسية ف:  

 Fمدرج  نجالوي 



2 

 كلية آلاداب واللغات 

 العربياللغة وألادب قسم   

 01/10/2020الى  27/09/2020الثاني من  ألاسبوع تخصص:أدب عربي ليسانس لثالثةالتوزيع الاسبوعي السنة ا  
 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

 ألاحد

27/09/2020 

  
 أدب تفاعلي

 03-02-01ف:

 Fأ عون مدرج 

 أدب تفاعلي

 06-05-04ف:

 Fأ مصاص مدرج 

 06-05ادب الهامش ف:

 Gلعبادلية مدرج  .أ

 02-01ادب الهامش ف:

 Gبوطارفة مدرج .أ

 الاثنين 

28/09/2020 

 حمودي ومواطنة أحكامة   

 04-03ادب الهامش ف: Fمدرج  03-02-01ف:

 حكامة ومواطنة  أ زروالي Fلعبادلية مدرج  .أ

 Hمدرج 06-05-04ف: 

 الثالثاء

29/09/2020 

 أدب تفاعلي  

 03-02-01ف:

 Fأ عون مدرج 

 أدب تفاعلي

 06-05-04ف:

 Fأ مصاص مدرج 

 06-05ادب الهامش ف:

 Gلعبادلية مدرج  .أ

 02-01ادب الهامش ف:

 Gبوطارفة مدرج .أ

 الاربعاء

30/09/2020 

 حمودي ومواطنة أحكامة   

 04-03ادب الهامش ف: Fمدرج  03-02-01ف:

 زروالي أ ومواطنةحكامة  Fلعبادلية مدرج  .أ

 Hمدرج 06-05-04ف: 

 الخميس

01/10/2020 
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 كلية آلاداب واللغات 

 العربياللغة وألادب قسم   

 عامة تخصص: لسانيات ليسانس الثالثة التوزيع الاسبوعي السنة

 01/10/2020الى  27/09/2020الثاني من  ألاسبوع
 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

 ألاحد

27/09/2020 

 صوتيات أ علوي 

 Fمدرج 

 علم املفردات أ زواقري 

 Fمدرج 

  

 الاثنين 

28/09/2020 

 حكامة ومواطنة أ لعصيص

 Fمدرج 

   

 الثالثاء

29/09/2020 

 علم املفردات  أ زواقري  

 Fمدرج 

  

 الاربعاء

30/09/2020 

 حكامة ومواطنة أ لعصيص

 Fمدرج 

 صوتيات أ علوي 

 Fمدرج 

  

 الخميس

01/10/2020 
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 كلية آلاداب واللغات 

 العربياللغة وألادب قسم   

 تخصص: نقد ومناهج الثالثة ليسانسالتوزيع الاسبوعي السنة 

 01/10/2020الى  27/09/2020الثاني من  ألاسبوع
 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

 ألاحد

27/09/2020 

 حكامة ومواطنة

 أ ساري  01-01ف:

 30ق:

 حكامة ومواطنة

 أ ساري  02-01ف:

 31ق

  

 الاثنين 

28/09/2020 

 نظرية القراءة والتأويل 

 Fأ نويوة مدرج 

  

 الثالثاء

29/09/2020 

 النقد الثقافي رقيق

 Fمدرج 

   

 الاربعاء

30/09/2020 

 حكامة ومواطنة

 أ ساري  01-01ف:

 30ق:

 حكامة ومواطنة

 أ ساري  02-01ف:

 31ق

  

 الخميس

01/10/2020 

 نظرية القراءة والتأويل

 Fأ نويوة مدرج 

 الثقافي رقيقالنقد 

 Fمدرج 

  

 
 


