
                                                           2023-2220جــدول التـوقيـت واألدب العربي           جـامعـة المـديـة                    كليـة اآلداب و اللغـات         قسـم اللغـة

 06السداسي 

 01:ا���جل م  د  ��� و ��ھ
    03: ا����
  

 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
 

  
      

 األحد
  

  النقد البنيوي التكويني

  البشير ضيف اهللا

  B03: ق

  األسلوبي النقد

 B16: ق

  زكريا يوسف الرحماني

  النقد األسلوبي
 H: مدرجال

 يوسف الرحماني
  

   االثنين

  الحكامة والمواطنة 

 Hالمدرج 

 خليل وهيبة
  

  مذكرة التخرج

B19  

  خليل وهيبة
 

  

   الثالثاء

  النقد النفساني

 L 02: مدرج

 الصديق بن يوسف

  النقد النفساني

 A09ق 

  شرفي عبد الكريم

  البنيوي التكوينيالنقد 

 Aمدرج ال

  البشير ضيف اهللا
 

 

 األربعاء

  ويلأنظرية القراءة والت

 18Bق

 عيساني بلقاسم

  النقد الموضوعاتي

 B03: ق

  شنوفي علي

  النقد الثقافي

 B 17: ق

 عثمانين خالد

  النقد الموضوعاتي

 علي شنوفي 

 A02:المدرج 

  

    الخميس
  

  

  
 
  
 
 



                                                           2023-2220جــدول التـوقيـت واألدب العربي           جـامعـة المـديـة                    كليـة اآلداب و اللغـات         قسـم اللغـة

 06السداسي 

  02:ا���جو ��ھ
   ل م  د  ���  03: ا����
  

 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
  

  
      

 األحد
  

  
 

  النقد األسلوبي

 H: مدرجال
 زكريايوسف الرحماني

  النقد األسلوبي

 B19: ق
 الرحمانييوسف الرحماني

 

   االثنين

  الحكامة والمواطنة

 Hالمدرج 

 خليل وهيبة

  النقد الثقافي
 B 08: ق

 عثمانين خالد

  النقد الموضوعاتي
 B17: ق

  شنوفي علي 
  

 الثالثاء

  النقد النفساني
 18Bق 

  الصديق بن يوسف

  النقد النفساني

 L 02: مدرج
 صديقالبن يوسف

  النقد البنيوي التكويني
 B 11: ق

 البشير ضيف اهللا

  النقد البنيوي التكويني

 Aمدرج ال

  البشير ضيف اهللا

  

   األربعاء
  ويلأنظرية القراءة والت

 B17:َ ق
  عيساني بلقاسم

  مذكرة التخرج

B16  

 خليل وهيبة

  النقد الموضوعاتي

 علي شنوفي 

  A02:المدرج 

   

 الخميس
  

 
  

  
  

  
 
 
  



                                                           2023-2220جــدول التـوقيـت واألدب العربي           جـامعـة المـديـة                    كليـة اآلداب و اللغـات         قسـم اللغـة

 06السداسي 

  03:ا���جل م  د  ��� و ��ھ
   03: ا����
  

 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
  

 
   

 األحد
  

  

  النقد البنيوي التكويني

 A01: ق

 البشير ضيف اهللا

  النقد األسلوبي

 H: مدرجال

 زكريا يوسف الرحماني

  مذكرة التخرج

B21 

  نورين بن أحمد فؤاد
 

   االثنين

  الحكامة والمواطنة

 Hالمدرج 

 خليل وهيبة

  النقد األسلوبي

 B18: ق

  يوسف الرحماني

 
 

 

 الثالثاء

  ويلأنظرية القراءة والت

 B15: ق

  شرفي عبد الكريم

  النقد النفساني

 L 02: مدرج

 بن يوسف

  النقد النفساني

 L02ق 

  الصديق بن يوسف

  النقد البنيوي التكويني

 Aمدرج ال

  البشير ضيف اهللا

 

 
 

   األربعاء

  النقد الثقافي

 B 21: ق

  عثمانين خالد

  النقد الموضوعاتي

 B13: ق

  شنوفي علي

  النقد الموضوعاتي

 علي شنوفي 

 A02:المدرج 

  

 الخميس
  

 
  

  
  

  


