
  وا�دب ا����� ��� ا����              ����� ا�����                                                                    ��� ا�داب و ا����ت                         

  ������� ا����� � 02: ا���ا��                                                                                         ��2022/2023ول ا���ا�

  01 :الفوج                        أدب حديث ومعاصر:  التخصص                                          1راألولى   ماست: 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
        

  الرواية العربية المعاصرة    األحد

 A02ق َ 

  حمدسرير م

  تقنيات السرد

  B08: ق

  ولد العزازي خيرة

  تقنيات السرد

  Aالمدرج 

  ولد العزازي خيرة

  اعالم ألي 

  06المخبر 

  مختيش محمد 

  

  آليات القراءة والتأويل  االثنين

  B01:ق

  شرفي عبد الكريم

  الرواية المغاربية المعاصرة  

 A01:ق
� ���ة 	��� ����  

  الرواية المغاربية المعاصرة

   Dالمدرج 
� ���ة 	��� ����  

  النقد المغاربي المعاصر

  B15: ق

  مختيش شريفة

   

 الرواية العربية المعاصرة      الثالثاء

 Cالمدرج 

   سرير محمد

  آليات القراءة والتأويل

   Dالمدرج 

 مختيش شريفة

  األدب الشعبي

  Dالمدرج 

 زناتي يوسف

  

الشعر العربي المعاصر   األربعاء

 Dالمدرج 

  حسين العربي

  دب االفريقياأل  

  Cالمدرج 

  فطيمة بن ربيعي

  اعالم ألي

  06المخبر 

   مختيش محمد 

  الشعر العربي المعاصر 

B10 

  حسين العربي

  

الشعر المغاربي المعاصر      الخميس

  L02:ق

  بخوش مفتاح

  الشعر المغاربي المعاصر

  L02المدرج 

  بخوش مفتاح

     

  

  



  وا�دب ا����� ��� ا����              ����� ا�����                                                                    ��� ا�داب و ا����ت                         

  ������� ا����� � 02: ا���ا��                                                                                         ��2022/2023ول ا���ا�

  02 :الفوج                        أدب حديث ومعاصر:  التخصص                                          1راألولى   ماست: 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
        

  تقنيات السرد        األحد

  Aالمدرج 

  ولد العزازي خيرة

  الرواية العربية المعاصرة

  A05:ق 

  ان     اسكندر إيم 

 

  النقد المغاربي المعاصر    االثنين

 B22: ق

  مختيش شريفة

  الرواية المغاربية المعاصرة  

   Dالمدرج 
� ���ة 	��� ����  

  تقنيات السرد  

  B22:ق

   ولد العزازي خيرة

  الرواية المغاربية المعاصرة  الثالثاء

B01 
� ���ة 	��� ����  

  آليات القراءة والتأويل

 B04: ق

  مختيش شريفة

 الرواية العربية المعاصرة

 Cالمدرج 

  سرير محمد

  آليات القراءة والتأويل

   Dالمدرج 

 مختيش شريفة

  األدب الشعبي

  Dالمدرج 

 زناتي يوسف

  

الشعر العربي المعاصر   األربعاء

 Dالمدرج 

  حسين العربي

  الشعر العربي المعاصر 

A06  

  حسين العربي

  األدب االفريقي

  Cالمدرج 

  بن ربيعي فطيمة

  م ألياعال

  06المخبر 

  مختيش محمد 

  الشعر المغاربي المعاصر  

  B24: ق

  بخوش مفتاح

  الشعر المغاربي المعاصر      الخميس

L02 

  بخوش مفتاح

     

  

  



  وا�دب ا����� ��� ا����              ����� ا�����                                                                    ��� ا�داب و ا����ت                         

  ������� ا����� � 02: ا���ا��                                                                                         ��2022/2023ول ا���ا�

  03 :الفوج                        أدب حديث ومعاصر:  التخصص                                          1راألولى   ماست: 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
        

  تقنيات السرد       األحد

  Aالمدرج 

  ولد العزازي خيرة

  تقنيات السرد   

 22B: ق

 ولد العزازي خيرة

  النقد المغاربي المعاصر      االثنين

  A04: ق

  مختيش شريفة

  الرواية المغاربية المعاصرة

   Dالمدرج 

  بن حمدة محمد صالح

  الرواية المغاربية المعاصرة

  B24: ق

  بن حمدة محمد صالح

  

  آليات القراءة والتأويل    الثالثاء

 A06:ق

  شرفي عبد الكريم

 الرواية العربية المعاصرة

 Cالمدرج  

  سرير محمد 

  آليات القراءة والتأويل

   Dالمدرج 

 مختيش شريفة

  األدب الشعبي

  Dالمدرج 

 زناتي يوسف

  

الشعر العربي المعاصر   األربعاء

 Dالمدرج 

  حسين العربي

  الشعر المغاربي المعاصر

 Aالمدرج :ق

  بخوش مفتاح

  األدب االفريقي

  Cالمدرج 

  بن ربيعي فطيمة

  الشعر العربي المعاصر 

B10  

  حسين العربي

  الرواية العربية المعاصرة

  B16ق 

  لدزر فوزي

  

  الشعر المغاربي المعاصر      الخميس

L02 

  ش مفتاحبخو 

     

 

  
 



  وا�دب ا����� ��� ا����              ����� ا�����                                                                    ��� ا�داب و ا����ت                         

  ������� ا����� � 02: ا���ا��                                                                                         ��2022/2023ول ا���ا�

  4 :الفوج                        أدب حديث ومعاصر:  التخصص                                          1األولى   ماستر: 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
        

  تقنيات السرد        األحد

  Aالمدرج 

  ولد العزازي خيرة

  تقنيات السرد

 B22: ق

  ولد العزازي خيرة

  اعالم ألي

  06المخبر 

  مختيش محمد

  النقد المغاربي المعاصر  االثنين

 B14: ق

  مختيش شريفة

  الرواية المغاربية المعاصرة

  A13 :ق
� ���ة 	��� ����  

  الرواية المغاربية المعاصرة  

   Dالمدرج 

  بن حمدة محمد صالح

  اءة والتأويلآليات القر   

 A02:ق

  مختيش شريفة

    الثالثاء

  

 الرواية العربية المعاصرة  

 Cالمدرج 

    سرير محمد

  آليات القراءة والتأويل

   Dالمدرج 

 مختيش شريفة

  األدب الشعبي

  Dالمدرج 

 زناتي يوسف

   

الشعر العربي المعاصر   األربعاء

 Dالمدرج 

  حسين العربي

  األدب االفريقي  

 Cالمدرج 

  فطيمة بن ربيعي

  الرواية العربية المعاصرة

  B08: ق

  لدزر فوزي

  ا���� ا����ر� ا������

  Aالمدرج: ق

  بخوش مفتاح

  

  الشعر العربي المعاصر     الخميس

B14  

  حسين العربي

  الشعر المغاربي المعاصر

L02 

  بخوش مفتاح

     

    
  
  



  وا�دب ا����� ��� ا����              ����� ا�����                                                                    ��� ا�داب و ا����ت                         

  ������� ا����� � 02: ا���ا��                                                                                         ��2022/2023ول ا���ا�

  5 :الفوج                        أدب حديث ومعاصر:  تخصصال                                          1األولى   ماستر: 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
        

         األحد

  

  تقنيات السرد

  Aالمدرج 

  ولد العزازي خيرة

  ليأاعالم   

  06المخبر 

 مختيش محمد

  يلآليات القراءة والتأو       االثنين

  A06: ق

  شرفي عبد الكريم

  الرواية المغاربية المعاصرة

   Dالمدرج 

  بن حمدة محمد صالح

  تقنيات السرد

 B22:ق

  ولد العزازي خيرة

  

  النقد المغاربي المعاصر  الثالثاء

 B09: ق

 مختيش شريفة

  الرواية المغاربية المعاصرة

 B20: ق

  صالح محمد بن حمدة

 الرواية العربية المعاصرة

 Cالمدرج 

  سرير محمد

  آليات القراءة والتأويل

   Dالمدرج 

 مختيش شريفة

  األدب الشعبي

  Dالمدرج 

 زناتي يوسف

  

الشعر العربي المعاصر   األربعاء

 Dالمدرج 

  حسين العربي

  األدب االفريقي  

 Cالمدرج 

  بن ربيعي فطيمة

   الشعر المغاربي المعاصر

 Cا���رج : ق

  بخوش مفتاح

  

 

  لمعاصرةالرواية العربية ا    الخميس

 B03:  ق

  فوزي لدزر

  الشعر المغاربي المعاصر

L02 

  بخوش مفتاح

  الشعر العربي المعاصر 

 حسين العربي

  Hالمدرج 

    

  


