
 قسـم اللغـة واألدب العربي      المـديـة                              كليـة اآلداب و اللغـات                                            جـامعـة

  04السداسي     2023- 2022جــدول التـوقيـت 

 01:الفـوجدراسات لغوية. 02: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
 

  
      

 األحـد
  

  

  فلسفة اللغة

 B 21: ق

  بوعيشاوي فايزة

   

  اللسانيات التطبيقية

 F: المدرج 

  محمد  ولد دالي

  

 االثنين

  النقد العربي المعاصر

  B 08: ق

  متقدم موالي  

  النص األدبي المعاصر

  B01:ق

  جوابلية نوال

  المدارس اللسانية

 A: مدرج

  حسناوي فايزة

  

  اللسانيات التطبيقية

  B 23: ق

  محمد ولد دالي

  لغة أجنبية

 Fالمدرج : ق

 بن مهل زكية

  الثـالثاء

  العربي المعاصر النقد

 F: المدرج 

  مدقدم موالي  

  

  علم النحو

 F: المدرج 

  محمد خليفاتي

  مدخل إلى اآلداب العالمية

 F: المدرج 

  هجيرة بوسكين

  مدخل إلى اآلداب العالمية

  B04: ق

 هجيرة بوسكين

  علم النحو

 B 22:ق

 خليفاتي محمد

   األربعـاء

  مقاربات نقدية معاصرة

 B15: ق

  لكحل بالل

  مستويات التحليل اللساني

  B04:ق

  وهيبة بوشريط

  مقاربات نقدية معاصرة

 F: المدرج 

  لكحل بالل

  المدارس اللسانية

  B 20: ق

 حسناوي فايزة

  

 الخميـس

  النص األدبي المعاصر

 F: المدرج 

  حسين العربي

        

  



 قسـم اللغـة واألدب العربي      المـديـة                              كليـة اآلداب و اللغـات                                            جـامعـة

  04السداسي     2023- 2022جــدول التـوقيـت 

 02:الفـوجدراسات لغوية. 02: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

 األحـد

  علم النحو

 B15:ق

  خليفاتي محمد

  

  اللسانيات التطبيقية

 B02: ق

  ولد دالي محمد

 

  اللسانيات التطبيقية

 F: المدرج 

  محمد    ولد دالي

  

   االثنين

  النقد العربي المعاصر

  A15: ق

  متقدم موالي   

  ا�دارس ا�������
 Aا�درج 

  حسناوي فايزة
  

  المدارس اللسانية

 B 12: ق

  حسناوي فايزة

  لغة أجنبية

 Fالمدرج : ق

 بن مهل زكية

  الثـالثاء

  النقد العربي المعاصر

 F: المدرج 

  مدقدم موالي  

  مدخل إلى اآلداب العالمية

  B06: ق

  هجيرة بوسكين

  علم النحو

 F: المدرج 

  محمد خليفاتي

  مدخل إلى اآلداب العالمية

 F: المدرج 

  هجيرة بوسكين

  

 األربعـاء

  مقاربات نقدية معاصرة

 B 16:ق

  لكحل بالل

��و��ت ا�����ل ا������  
 B13: ق

  بورحلة رزيقة

  النص األدبي المعاصر

 B06:ق

 رابحي نور الهدى

  

  مقاربات نقدية معاصرة

 F: المدرج 

  لكحل بالل

   

 الخميـس

  النص األدبي المعاصر

 F: المدرج 

  العربي حسين

  

  فلسفة اللغة

 B11: ق

  قاسمي الحسني عواطف

   

 

  



 قسـم اللغـة واألدب العربي      المـديـة                              كليـة اآلداب و اللغـات                                            جـامعـة

  04السداسي     2023- 2022جــدول التـوقيـت 

 03:الفـوجدراسات لغوية. 02: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

   األحـد

  مستويات التحليل اللساني

  B20: ق

  وهيبة بوشريط

  علم النحو

 B 22:ق

  خليفاتي محمد

 

  اللسانيات التطبيقية

 F: المدرج 

  محمد    ولد دالي

 

  

   االثنين

  فلسفة اللغة

 B08: ق

  بوعيشاوي فايزة

  ا�دارس ا�������
 Aا�درج 

  ����وي ���زة

  اللسانيات التطبيقية

  B11:ق

  ولد دالي

  

  لغة أجنبية

 Fالمدرج : ق

 بن مهل زكية

  الثـالثاء

  النقد العربي المعاصر

 F: المدرج 

  موالي   مدقدم

  النقد العربي المعاصر

 A09: ق

  مدقدم موالي

  علم النحو

 F: المدرج 

  محمد خليفاتي

  مدخل إلى اآلداب العالمية

 F: المدرج 

  هجيرة بوسكين

  النص األدبي المعاصر

 B16: ق

 عزيزي راضية

  

   األربعـاء

  المدارس اللسانية

 B 19: ق

  حسناوي فايزة

  

  مقاربات نقدية معاصرة

 F: المدرج 

  لكحل بالل

  مدخل إلى اآلداب العالمية

  B 09: ق

  هجيرة بوسكين

  

 الخميـس

  النص األدبي المعاصر

 F: المدرج 

  حسين العربي

  مقاربات نقدية معاصرة

 Cالمدرج : ق

  لكحل بالل

     

  

 



 قسـم اللغـة واألدب العربي      المـديـة                              كليـة اآلداب و اللغـات                                            جـامعـة

  04السداسي     2023- 2022جــدول التـوقيـت 

 04:الفـوجدراسات لغوية02: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
  

  
    

   األحـد

  علم النحو

 B 15:ق

  خليفاتي محمد

   

  اللسانيات التطبيقية

 F: المدرج 

  محمد    ولد دالي

  

 االثنين

  النص األدبي المعاصر

  B20: ق

  جوابلية نوال

  المدارس اللسانية

 B 17: ق

  بخوش كمال 

  ا�دارس ا�������
 Aا�درج 

  ����وي ���زة

  العربي المعاصر النقد

 B02: ق

 متقدم موالي

  

  لغة أجنبية

 Fالمدرج : ق

 بن مهل زكية

  الثـالثاء

  النقد العربي المعاصر

 F: المدرج 

  مدقدم موالي  

  

  علم النحو

 F: المدرج 

  محمد خليفاتي

  مدخل إلى اآلداب العالمية

 F: المدرج 

  هجيرة بوسكين

  اللسانيات التطبيقية

  B12 : ق

 رحماني أم هاني

 

 

   األربعـاء

  مستويات التحليل اللساني

  12B: ق

 وهيبة بوشريط

  مدخل إلى اآلداب العالمية

 A04: ق

 هجيرة بوسكين 

  مقاربات نقدية معاصرة

 F: المدرج 

  بالللكحل

  مقاربات نقدية معاصرة

 B18: ق

 لكحل بالل

  

 الخميـس

  النص األدبي المعاصر

 F: المدرج 

  حسين العربي

  

  فلسفة اللغة

 B09:ق

  جمعي عائشة

   

  

  



 قسـم اللغـة واألدب العربي      المـديـة                              كليـة اآلداب و اللغـات                                            جـامعـة

  04السداسي     2023- 2022جــدول التـوقيـت 

 05:الفـوجدراسات لغوية02: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

       األحـد

  اللسانيات التطبيقية

  B14: ق

 ولد دالي محمد

  اللسانيات التطبيقية

 F: المدرج 

  محمد    ولد دالي

  

 االثنين

  فلسفة اللغة

 A13: ق

  بوعيشاوي فايزة 

  النص األدبي المعاصر

 B06:ق

  مكي محمد

  ا�دارس ا�������
 Aا�درج 

  ����وي ���زة

  المدارس اللسانية

 B13: ق

  حسناوي فايزة

 

  لغة أجنبية

 Fالمدرج : ق

 بن مهل زكية

  الثـالثاء

  النقد العربي المعاصر

 F: المدرج 

  مدقدم موالي  

  النقد العربي المعاصر

 B02: ق

  البشير ضيف اهللا

  علم النحو

 F: المدرج 

  محمد خليفاتي

  مدخل إلى اآلداب العالمية

 F: المدرج 

  هجيرة بوسكين

  علم النحو

  B13:ق

 خليفاتي محمد

 

 األربعـاء

  مستويات التحليل اللساني

  B14:ق

  وهيبة بوشريط

  مدخل إلى اآلداب العالمية

  A09:ق

  هجيرة بوسكين

  

  مقاربات نقدية معاصرة

 F: المدرج 

  لكحل بالل

 
  

  

 الخميـس

  النص األدبي المعاصر

 F: المدرج 

  حسين العربي

  

  مقاربات نقدية معاصرة

  B16: ق

  لكحل بالل

    

  

  

  



 قسـم اللغـة واألدب العربي      المـديـة                              كليـة اآلداب و اللغـات                                            جـامعـة

  04السداسي     2023- 2022جــدول التـوقيـت 

  

 06:الفـوجدراسات لغوية02: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

   األحـد

  ا�د�� ا�
	��� ا���
 A09: ق

  قيط ليندة

  مستويات التحليل اللساني

  B05: ق

  وهيبة  بوشريط

  فلسفة اللغة

 B09: ق

 بوعيشاوي فايزة

  اللسانيات التطبيقية

 F: المدرج 

  محمد    ولد دالي

  

   االثنين

  اللسانيات التطبيقية

  B18: ق

  ولد دالي محمد

  

  المدارس اللسانية

 A: مدرج

  حسناوي فايزة

  

  النقد العربي المعاصر

 B18 :ق

  مدقدم موالي  

  لغة أجنبية

 Fالمدرج : ق

  بن مهل زكية

  الثـالثاء

  النقد العربي المعاصر

 F: المدرج 

  مدقدم موالي  

  علم النحو

 B16: ق

  خليفاتي محمد

  علم النحو

 F: المدرج 

  محمد خليفاتي

  مدخل إلى اآلداب العالمية

 F: المدرج 

  هجيرة بوسكين

  

     األربعـاء

  المدارس اللسانية

 A06: ق: 

  حسناوي فايزة

  مقاربات نقدية معاصرة

 F: المدرج 

  لكحل بالل

   

 الخميـس

  النص األدبي المعاصر

 F: المدرج 

  حسين العربي

  

  مدخل إلى اآلداب العالمية

 B24: ق

  لدزر فوزي

  مقاربات نقدية معاصرة

 B 09: ق

 لكحل بالل

  

  


