
جـامعـة المـديـة                كليـة اآلداب واللغـات                 قسـم اللغـة واألدب العربي                              

 02السداسي                                                                        2023-2022: جــدول التـوقيـت للموسم الجامعي 

 

 01:الفـوج 01:المجموعة د. م.ل. 01:السنـة 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

    السبت

  اللغة األجنبية

  F: المدرج 

  مزليويامحمد

  فقه اللغة

 B 09: ق

  ميلود عبابسي

  فقه اللغة

 F: المدرج 

  عبابسي ميلود

    

        األحـد

  مصادر اللغة األدب والنقد

  B14: ق

  سعدودي حسين

  البحثنياتتق

  B 11: ق

  مروان مصطفى

 االثنين

  نقد أدبي القديم

 B05: ق

  بوجالل جميلة

  علم النحو

   11B: ق

 قوري الصديق

  نقد أدبي القديم

  F: المدرج 

  لخذاريالعبزوزي

  

  مصادر اللغة األدب والنقد

 D: المدرج 

 سعدودي حسين

 

  الثـالثاء

  

  الكتابي التعبيرنياتقت

  B20: ق

  بن علية عبد السالم

  علم النحو

  F: المدرج 

  قوري الصديق

  01إعالم آلي 

  06مخبر  

  فايزةبوشنافة

     

 األربعـاء

  نص أدبي قديم

 B 23:ق

  بوزواوي محمد

  

  نص أدبي قديم

  F: المدرج 

  محمد بوزواوي

 تاريخ الحضارة االنسانية

 L02المدرج

  النذير بولمعالي

  

 
  

 

         الخميـس



جـامعـة المـديـة                كليـة اآلداب واللغـات                 قسـم اللغـة واألدب العربي                              

 02السداسي                                                                        2023-2022: جــدول التـوقيـت للموسم الجامعي 

 

 02:الفـوج : 01:المجموعة د. م.ل. 01:السنـة 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

    السبت

  اللغة األجنبية

  F: المدرج 

 مزليويامحمد

  الكتابي التعبيرنياتقت

 B12: ق

  رغميت محمد

  فقه اللغة

  F: المدرج 

  عبابسي ميلود

  فقه اللغة

 B 09: ق

  عبابسي ميلود

  

 األحـد

  نقد أدبي القديم

 B20: ق

  بلحنيش عبد الرحمان

  

  مصادر اللغة األدب والنقد

  B06: ق

 سعدودي حسين

  01إعالم آلي 

  06مخبر  

 فريدة بن عياد

    

 االثنين

  علم النحو

 10B: ق

  الصديق قوري

  نص أدبي قديم

 B 09:ق

 بوزواوي محمد

  نقد أدبي القديم

  F: المدرج 

  لخذاريالعبزوزي

  

  مصادر اللغة األدب والنقد

 D: المدرج 

 سعدودي حسين

 

    الثـالثاء

  علم النحو

  F: المدرج 

  قوري الصديق

    

  البحثنياتتق

  B17: ق

  بومدين علي

 

     األربعـاء

  نص أدبي قديم

  F: المدرج 

  محمد بوزواوي

 تاريخ الحضارة االنسانية

 L02المدرج

  بولمعالي النذير

 
  

 

         الخميـس

 



جـامعـة المـديـة                كليـة اآلداب واللغـات                 قسـم اللغـة واألدب العربي                              

 02السداسي                                                                        2023-2022: جــدول التـوقيـت للموسم الجامعي 

 

 03:الفـوج 01:المجموعة د. م.ل. 01:السنـة 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

    السبت

  اللغة األجنبية

  F: المدرج 

 مزليويامحمد

  نقد أدبي القديم

 11B : ق

  قول رمضان

  فقه اللغة

  F: المدرج 

  عبابسي ميلود

    

 األحـد

  فقه اللغة

 B18: ق

  عبابسي ميلود

  مصادر اللغة األدب والنقد

 B04: ق

  سينسعدودي ح

  نص أدبي قديم

 A02:ق

  مروان مصطفى

     

    االثنين

  نقد أدبي القديم

  F: المدرج 

  لخذاريالعبزوزي

  علم النحو

  B18: ق

  قور ي الصديق

  مصادر اللغة األدب والنقد

 D: المدرج 

  سعدودي حسين

 

    الثـالثاء

  علم النحو

  F: المدرج 

  قوري الصديق

  البحثنياتتق

   09B: ق

  نورين بن أحمد فؤاد

  

  01إعالم آلي 

  06مخبر  

  فايزة بوشنافة

 

   األربعـاء

  كتابيال التعبيرنياتقت

 A15: ق

  بن علية عبد السالم

  نص أدبي قديم

  F: المدرج 

  بوزواوي محمد

 تاريخ الحضارة االنسانية

 L02المدرج

  بولمعالي النذير

  
  

 

         الخميـس

 



جـامعـة المـديـة                كليـة اآلداب واللغـات                 قسـم اللغـة واألدب العربي                              

 02السداسي                                                                        2023-2022: جــدول التـوقيـت للموسم الجامعي 

 

 04:الفـوج 01:المجموعة د. م.ل. 01:السنـة 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

    السبت

  اللغة األجنبية

  F: المدرج 

 مزليويامحمد

  القديمنقد أدبي 

 14B : ق

  فجر احمد

  فقه اللغة

  F: المدرج 

  عبابسي ميلود

    

 األحـد
 

  

  01إعالم آلي 

  06مخبر  

  فريدة بن عياد

  فقه اللغة

 Hالمدرج : ق

  عبابسي ميلود

  البحثنياتتق

 A04:ق

 مروان مصطفى

    

   االثنين

  مصادر اللغة األدب والنقد

 A01: ق

  سعدودي حسين

  نقد أدبي القديم

  F: المدرج 

  لخذاريالعبزوزي

  

  مصادر اللغة األدب والنقد

 D: المدرج 

 سعدودي حسين

 

  الثـالثاء

  علم النحو

  B04: ق

  قوري الصديق

  علم النحو

  F: المدرج 

  قوري الصديق

       

 األربعـاء

  الكتابي نياتالتعبيرقت

  B01: ق

  هيصاك مختار

  نص أدبي قديم

 B 09:ق

  بوزواوي محمد

  نص أدبي قديم

  F: المدرج 

  محمد بوزواوي

 تاريخ الحضارة االنسانية

 L02المدرج

  بولمعالي النذير

 
  

 

         الخميـس

  



جـامعـة المـديـة                كليـة اآلداب واللغـات                 قسـم اللغـة واألدب العربي                              

 02السداسي                                                                        2023-2022: جــدول التـوقيـت للموسم الجامعي 

 

 05:الفـوج 01:المجموعة د. م.ل. 01:السنـة 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

    السبت

  اللغة األجنبية

  F: المدرج 

 مزليويامحمد

  القديمنقد أدبي 

  B 22: ق

 جوابلية نوال

  

  فقه اللغة

  F: المدرج 

  عبابسي ميلود

    

 األحـد

  01إعالم آلي 

  06مخبر  

  بن عياد

  فقه اللغة

 B 01: ق

  عبابسي ميلود

  البحثنياتتق

  B 21: ق

  بن أحمد فؤاد نورين

     

    االثنين

  نقد أدبي القديم

  F: المدرج 

  لخذاريالعبزوزي

  مصادر اللغة األدب والنقد

 B  10: ق

  سينسعدودي ح

  مصادر اللغة األدب والنقد

 D: المدرج 

 سعدودي حسين

 

    الثـالثاء

  علم النحو

  F: المدرج 

  قوري الصديق

  

  علم النحو

   04B: ق

  قوري الصديق

   

 األربعـاء

  نص أدبي قديم

 B 09:ق

  زناتي يوسف

  الكتابي نياتالتعبيرقت

  A04: ق

  سياحوي رفيقة

  نص أدبي قديم

 F: المدرج 

  بوزواوي محمد

 تاريخ الحضارة االنسانية

 L02المدرج

  بولمعالي النذير

 
  

 

         الخميـس

  



جـامعـة المـديـة                كليـة اآلداب واللغـات                 قسـم اللغـة واألدب العربي                              

 02السداسي                                                                        2023-2022: جــدول التـوقيـت للموسم الجامعي 

 

  

 06:الفـوج 01:المجموعة د. م.ل. 01:السنـة 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

    السبت

  اللغة األجنبية

  F: المدرج 

 مزليويامحمد

  مصادر اللغة األدب والنقد

 B 16: ق

  بن عطاء اهللا سعيدة

  فقه اللغة

  F: المدرج 

  عبابسي ميلود

    

   األحـد

  البحثنياتتق

 B24: ق

  بن أحمد فؤاد نورين

  01إعالم آلي 

  06مخبر  

  فريدة بن عياد

  فقه اللغة

 B02: ق

 عبابسي ميلود

    

 االثنين

  علم النحو

  B04: ق

  تريكي مبارك

  الكتابي نياتالتعبيرقت

  B 12: ق

  عبد السالمبن علية

  نقد أدبي القديم

  F: المدرج 

  لخذاريالعبزوزي

  

  مصادر اللغة األدب والنقد

 D: المدرج 

 سعدودي حسين

 

    الثـالثاء

  علم النحو

  F: المدرج 

  قوري الصديق

  

  نص أدبي قديم

 B 08:ق

  زناتي يوسف

  نقد أدبي القديم

 15B : ق

  قطيع مريم 

 

     األربعـاء

  أدبي قديمنص 

  F: المدرج 

  بوزواوي محمد

 تاريخ الحضارة االنسانية

 L02المدرج

  بولمعالي النذير

 
  

 

         الخميـس

  


