
 كلـيــــة اآلداب و الـلغـــات
 قسم اللغة واألدب العربي

 0200-0202 السنة األولى جذع مشتركاستعمال الزمن 
 الفوج الثاني  20:المدرج/الفوج األول  20:األولى  المدرج المجموعة 

 المقاييس االستكشافية واألفقية عن بعد 

 اليوم التوقيت الفوج األول التوقيت الفوج الثاني

 المقياس المدرج األستاذ المقياس المدرج األستاذ

  10.00-09.00 علم النحو  30 مصطفاوي  10.00-09.00 فقه اللغة  30 بشيري

 

 االثنين
  11.00-10.00 فقه اللغة  30 بشيري  11.00-10.00 علم النحو  30 مصطفاوي 

  12.00-11.00 (0)نقد أدبي قديم  30 ياقوته  12.00-11.00 مصادر اللغة واألدب والنقد 30 فراح ديدوح 

  13.00-12.00 واألدب والنقد  مصادر اللغة 30 فراح ديدوح   13.00-12.00 (0)نقد أدبي قديم  30 ياقوته

 األربعاء 10.00-09.00 ( 0)تقنيات البحث 30 قبايلي  10.00-09.00 تقنيات التعبير الكتابي 30 حوماني

 

 

 

 

 30 قبايلي

 
  11.00-10.00 تقنيات التعبير الكتابي  30 حوماني  11.00-10.00 (0)تقنيات البحث

  12.00-11.00     12.00-11.00 (نثر)نص أدبي قديم  30 بن زرقة 

  13.00-12.00 (نثر)نص أدبي قديم  30 بن زرقة   12.00-13.00   

 اليوم التوقيت 

 المقياس المدرج األستاذ

  15.30-14.30 م آليإعال عن بعد الهادي شريفي

 االثنين
 17.00-16.00 تاريخ الحضارة اإلنسانية عن بعد بلعباس نجاة 

 األربعاء 15.30-14.30 لغة أجنبية  عن بعد خربوش غوثي 



 كلـيــــة اآلداب و الـلغـــات
 السنة األولى جذع مشتركاستعمال الزمن  

 20:الفوج الثاني  المدرج  20الفوج األول المدرج لثانية ا المجموعة
  

 االستكشافية واألفقية عن بعد  المقاييس

 

 اليوم التوقيت الفوج األول التوقيت الفوج الثاني

 المقياس المدرج األستاذ المقياس المدرج ألستاذا

  10.00-09.00 فقه اللغة 20 بوعافية 10.00-09.00 تقنيات التعبير الكتابي 20 بن يحي

 

  11.00-10.00 تقنيات التعبير الكتابي  20 بن يحي   11.00-10.00 فقه اللغة 20 بوعافية االثنين

  12.00-11.00 ر اللغة واألدب والنقدمصاد 20 عبد الكريم  11.00-12.00   

  13.00-12.00     13.00-12.00 مصادر اللغة واألدب والنقد 20 عبد الكريم

 األربعاء 10.00-09.00 علم النحو  20 مصطفاوي   10.00-09.00 (0)نقد أدبي قديم  20 زدام 

  11.00-10.00 (0)نقد أدبي قديم  20 زدام   11.00-10.00 علم النحو  20 مصطفاوي  

  12.00-11.00 (0)تقنيات البحث  20 زيان  12.00-11.00 (نثر)نص أدبي قديم  20 بن زرقة

  13.00-12.00 (نثر)نص أدبي قديم  30 بن زرقة  13.00-12.00 (0)تقنيات البحث  20 زيان

 اليوم التوقيت 

 المقياس المدرج األستاذ

  22022-22022 إعالم آلي عن بعد الهادي شريفي

 الثالثاء
  20012-22012 تاريخ الحضارة اإلنسانية عن بعد سفير

 الخميس  22022-22022 لغة أجنبية  عن بعد خربوش غوثي 



 اتكلـيــــة اآلداب و الـلغـــ
 قسم اللغة واألدب العربي

 0200-0202 السنة األولى جذع مشتركاستعمال الزمن  
 08:الفوج الثاني  المدرج  20الثالثة الفوج األول المدرج  المجموعة

 المقاييس االستكشافية واألفقية عن بعد 

 

 اليوم التوقيت الفوج األول التوقيت الفوج الثاني

 المقياس المدرج األستاذ المقياس المدرج األستاذ

 ين االثن 10.00-09.00 علم النحو 20 بوعلي 10.00-09.00 مصادر اللغة واألدب والنقد 20 سالمي

 
  11.00-10.00 مصادر اللغة واألدب والنقد  20 سالمي   11.00-10.00 علم النحو 20 بوعلي

  12.00-11.00 ( 0)تقنيات البحث 20 بناصر   12.00-11.00 (نثر)نص أدبي قديم  80 بن معمر

  13.00-12.00 (نثر)نص أدبي قديم  20 بن معمر   13.00-12.00 (0)تقنيات البحث 20 بناصر 

  10.00-09.00  فقه اللغة 20 بوعافية 10.00-09.00 (0)نقد أدبي قديم  30 إبراهيم الزبير أحمد

 األربعاء 
  11.00-10.00 (0)نقد أدبي قديم  20  أحمد إبراهيم الزبير  11.00-10.00 فقه اللغة 30 بوعافية 

  12.00-11.00     12.00-11.00 تقنيات التعبير الكتابي 20 بن سنوسي

  13.00-12.00 تقنيات التعبير الكتابي 20 بن سنوسي  12.00-13.00   

 اليوم التوقيت 

 المقياس المدرج األستاذ

  15.30-14.30 تاريخ الحضارة اإلنسانية عن بعد سفير

 االثنين
 17.00-16.00 إعالم آلي عن بعد الهادي شريفي

 األربعاء 17.00-16.00 لغة أجنبية  عن بعد خربوش غوثي 

 

 

 



 كلـيــــة اآلداب و الـلغـــات
 قسم اللغة واألدب العربي

 0200-0202 السنة األولى جذع مشتركاستعمال الزمن  

 المجموعة الرابعة 

 المقاييس االستكشافية واألفقية عن بعد 

 

 اليوم يتالتوق الفوج األول التوقيت الفوج الثاني

 المقياس المدرج األستاذ المقياس المدرج األستاذ

 االثنين  12.00-11.00 فقه اللغة 01 سالمي 12.00-11.00 علم النحو  30 قدوسي 
 

 13.00-12.00 علم النحو  01 قدوسي  13.00-12.00 فقه اللغة 30 سالمي

 14.30-13.30 0نقد أدبي قديم  01 بلحاجي  14.30-13.30 نص أدبي قديم  30 عمارة 

 15.30-14.30 دبي قديم أنص  01 عمارة  15.30-14.30  0نقد أدبي قديم  30 بلحاجي 

  12.00-11.00 مصادر اللغة واألدب والنقد  01 شيادي 12.00-11.00 ( 0)تقنيات البحث  02 جداين 
 األربعاء 

 13.00-12.00 ( 0)تقنيات البحث  01 جداين  13.00-12.00 مصادر اللغة واألدب والنقد  03 شيادي

 14.30-13.30 تقنيات التعبير الكتابي  01 شقرون 15.30-14.30 تقنيات التعبير الكتابي  03 شقرون

 اليوم التوقيت 

 المقياس المدرج األستاذ

  20012-22012 م آليإعال عن بعد الهادي شريفي

 الثالثاء
 20022-20022 تاريخ الحضارة اإلنسانية عن بعد بلعباس نجاة 

 الخميس 20012-22012 لغة أجنبية  عن بعد خربوش غوثي 

 

 

 



 
 كلـيــــة اآلداب و الـلغـــات
 قسم اللغة واألدب العربي

 0200- 0202لسانيات تطبيقية –دراسات لغوية السادس استعمال الزمن السداسي 

 

 

 

 

 

 

 المقاييس االستكشافية واألفقية عن بعد 

 لسانيات تطبيقية

 
 
 
 

 

 اليوم التوقيت المقياس المدرج األستاذ

 األحد 10.00-09.00 التعليميات التطبيقية  20 والي دادة 

  11.00-10.00 التطبيق النحوي  20 بلقاسم إيمان 

  12.00-11.00 مذكرة التخرج 20 عبو

 الثالثاء 10.00-09.00  التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية 20 عباس

  11.00-10.00 اللسانيات الحاسوبية 20 ي شريفي الهاد

 الخميس 10.00-09.00 التطبيق الصرفي 20  قطبي

  11.00-10.00  الحكامة والمواطنة 20 قبايلي

 اليوم التوقيت 

 المقياس المدرج األستاذ

 االثنين 20022-20022 وجياالفنول عن بعد شيادي

 

 

 



 

 كلـيــــة اآلداب و الـلغـــات
 قسم اللغة واألدب العربي

 0200-0202لسانيات عامة   –دراسات لغوية السادس استعمال الزمن السداسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 اليوم تالتوقي المقياس المدرج األستاذ

 األحد 10.00-09.00 مذكرة التخرج 30  جاليلي

  11.00-10.00 و أصول النح 30 قريش 

  12.00-11.00 علم التراكيب   30 طرشي

 الثالثاء 10.00-09.00 علم الداللة  30  سالمي 

  11.00-10.00 النحو الوظيفي  30 مدبوحى 

  12.00-11.00 علم المفردات  30 مكي

  21022-20022 الحكامة والمواطنة 30 كريب

 الخميس 10.00-09.00 الصوتيات  30 والي دادة 

 

 

 



 
 كلـيــــة اآلداب و الـلغـــات
 قسم اللغة واألدب العربي

 0200-0202عربي  السادس أدب ياستعمال الزمن السداس

 

 السادس يالسداسالمقاييس االستكشافية واألفقية 

 أدب عربي 

 

 
 

 اليوم التوقيت الفوج األول التوقيت الفوج الثاني

 المقياس المدرج األستاذ المقياس المدرج األستاذ

 األحد 10.00-09.00 المسرح المغاربي 20 بن سنوسي 10.00-09.00 بيالنص الشعري المغار 20 مرتاض محمد

  11.00-10.00 النص الشعري المغاربي 20 مرتاض محمد  11.00-10.00 المسرح المغاربي 20  بن سنوسي

  12.00-11.00 أدب الهامش   20 بن جماعي  12.00-11.00 النص السردي المغاربي 20 محصر 

 الثالثاء 10.00-09.00 األدب الشعبي المغاربي 20 شافع 10.00-09.00 خرجمذكرة الت 20 موسوني

  11.00-10.00 مذكرة التخرج 20 حوماني  11.00-10.00 األدب الشعبي المغاربي  20 شافع

  12.00-11.00 النص السردي المغاربي 20 محصر  12.00-11.00 أدب الهامش   20 بن جماعي

 الخميس 10.00-09.00 الحكامة والمواطنة 20 كريب 10.00-09.00 طنةالحكامة والموا 20 قبايلي

 اليوم التوقيت 

 المقياس المدرج األستاذ

 االثنين 20022-20022 األدب المقارن    عن بعد بن معمر

 

 

 



 

 
 كلـيــــة اآلداب و الـلغـــات

 لغة واألدب العربيقسم ال

 0200-0202السادس نقد ودراسات أدبية   ياستعمال الزمن السداس

 

 

 

 اليوم التوقيت الفوج األول

 المقياس المدرج األستاذ

 األحد 10.00-09.00 القصيدة العربية  20 بن هاشم 

  11.00-10.00 موسيقى الشعر العربي 20 رحماني 

  12.00-11.00 نظرية الدراما  20 بلعباس نجاة

 الثالثاء 10.00-09.00  النقد المغاربي 20 بلقاسم محمد

  11.00-10.00 األدب التفاعلي   20 بن أعمر

  12.00-11.00 نظرية الرواية 20 بن سعيد 

 الخميس 10.00-09.00 مذكرة التخرج  20 مرتاض محمد

 10.00-11.00 الحكامة والمواطنة 20 كريب

 

 

 


