
النص األدبي قالنص األدبي قالنقد األدبي قعلم النحوالنقد األدبي ق

أ-موجه/بوشريحةا, بوشريحةأ-موجهة/أ,داودأ, فارزأ,داود

علم النحوالنقد األدبي قالنص األدبي قعلم النحو

أ, فارزأ,داودا, بوشريحةأ-موجهة/أ,فارز

مصادر اللغةتقنيات البحثمصادر اللغةتقنيات البحث

أ-موجهة/أ,ميسأ-موجهة/مهيديمح/ أ,ميسأ-موجهة/مهيدي

تاريخ الحضارة إمصادر اللغةفنيات التعبيرفقه اللغةفنيات التعبيرفقه اللغة

مح/أ,,بن مسعودمح/ أ,ميسأ-موجهة/صالحيأ-موجه/ أ,جباليأ-موجهة/صالحيمح/ أ,جبالي

 اللغة األجنبية اللغة األجنبيةفقه اللغةاإلعالم اآلليتاريخ الحضارة إ

      أ-موجهة/ بسكك+فرحوحمح/ أ,جباليأ,بـكـيمح/أ,,بن مسعود

16:00 - 15:00
اليوم

الخميس

السداسي الثانـي

التوقيت
09:30 - 08:3010:30 -09:3011:30 -10:3012:30 -11:3013:00 - 12:3014:00 - 13:0015:00 - 14:00

االربعاء

األحد

االثنين

الثالثاء

استعمال زمن السنة األولى ليسانس الفوج:1  القاعة:20  (المحاضرات + أ/ الموجهة)
   السنة الجامعية: 2020 - 2021

مالحظة: مادة اللغة االنجليزية في مدرج المعرفة مع األستاذ: بسكك الجياللي واللغة الفرنسية في القاعة 20 مع األستاذة: فرحوح

مادة اإلعالم اآللي في مدرج المعرفة مع األستاذ بكي دمحم

مالحظة: مادة اللغة االنجليزية في مدرج المعرفة مع األستاذ: بسكك الجياللي واللغة الفرنسية في القاعة 20 مع األستاذة: فرحوح

مادة تاريخ الحضارة اإلنسانية في مدرج المعرفة مع األستاذ: بن مسعود قدور



النص األدبي قفنيات التعبيرعلم النحوالنقد األدبي قعلم النحو

مح/أ,بوشريحةأ-موجه/أ,حاجيأ-موجه/بن جلولمح/أ,داودمح/أ,بن جلول

النقد األدبي قعلم النحوالنقد األدبي قالنص األدبي قفنيات التعبيرالنص األدبي ق

أ,داودمح/أ,بن جلولأ-موجه/أ,داودمح/أ,بوشريحةأ-موجه/أ,حاجيأ-م/أ,بوشريحة

تقنيات البحث تقنيات البحثفقه اللغةمصادر اللغةفقه اللغة

أ-موجهة/بوشيبةأ-موجهة/بوشيبةأ-م/ أ,مصابيحمح/ أ,دميلمح/ أ,مصابيح

تاريخ الحضارة إمصادر اللغةفقه اللغةمصادر اللغة

مح/أ,,بن مسعودمح/ أ,دميلمح/ أ,مصابيحأ-موجهة/دميل

 اللغة األجنبية اللغة األجنبيةاإلعالم اآلليتاريخ الحضارة إ

      أ-موجهة/ بسكك+فرحوحأ,بـكـيمح/أ,,بن مسعود

السداسي الثانـي

التوقيت
09:30 - 08:3010:30 -09:3011:30 -10:3012:30 -11:3013:00 - 12:3014:00 - 13:0015:00 - 14:0016:00 - 15:00

اليوم

مالحظة: مادة اللغة االنجليزية في مدرج المعرفة مع األستاذ: بسكك الجياللي واللغة الفرنسية في القاعة 20 مع األستاذة: فرحوح

األحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

استعمال زمن السنة األولى ليسانس الفوج:2  القاعة:21  (المحاضرات + أ/ الموجهة)
   السنة الجامعية: 2020 - 2021

مادة اإلعالم اآللي في مدرج المعرفة مع األستاذ: بكي دمحم

مالحظة: مادة اللغة االنجليزية في مدرج المعرفة مع األستاذ: بسكك الجياللي واللغة الفرنسية في القاعة 20 مع األستاذة: فرحوح
مادة تاريخ الحضارة اإلنسانية في مدرج المعرفة مع األستاذ: بن مسعود قدور



النص األدبي قفقه اللغةالنص األدبي قفقه اللغة

أ-موجه/شريف حأ-موج/بن فريحةمح/أ,شريف حمح/أ,بن فريحة

النقد األدبي قفقه اللغةفنيات التعبيرالنص األدبي قفنيات التعبير

مح/ أ,أحمد الحاجمح/أ,بن فريحةأ-موجه/أ,حاجيمح/أ,شريف حأ-موجه/أ,حاجي

تقنيات البحثالنقد األدبي قمصادر اللغةالنقد األدبي قعلم النحو

أ-م/ بن شريفمح/ أ,أحمد الحاجمح/ أ,مرضيأ-موجهة/ أحمد حمح/ أ,بلقاسم
تاريخ الحضارة إمصادر اللغةعلم النحومصادر اللغةعلم النحو

مح/أ,,بن مسعودمح/ أ,مرضيمح/ أ,بلقاسمأ-موجهة/أ,مرضيأ-موجهة/بلقاسم

 تقنيات البحث اللغة األجنبية اللغة األجنبيةاإلعالم اآلليتاريخ الحضارة إ

أ-م/ بن شريف      أ-موجهة/ بسكك+فرحوحأ,بـكـيمح/أ,,بن مسعود

استعمال زمن السنة األولى ليسانس الفوج:3  مدرج المعرفة (المحاضرات + أ/ الموجهة)
السداسي الثانـي   السنة الجامعية: 2020 - 2021

التوقيت
09:30 - 08:3010:30 -09:3011:30 -10:3012:30 -11:3013:00 - 12:3014:00 - 13:0015:00 - 14:0016:00 - 15:00

اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس



علم النحوالنص األدبي قعلم النحوالنقد األدبي قالنقد األدبي ق

أ-موجهة/أ,موفقمح/أ,شريف حمح/ أ,موفقأ-موجهة/أ,تركيمح/أ, تركي

تاريخ الحضارة إتاريخ الحضارة إالنقد األدبي قالنص األدبي قعلم النحوالنص األدبي ق

مح/أ, شريطمح/أ, شريطمح/أ, تركيمح/أ,شريف حمح/ أ,موفقأ-موجه/شريف ح

فقه اللغةتقنيات البحثفقه اللغةمصادر اللغةاإلعالم اآللي

أ-موجهة/أ,العاميأ-موج/ بن شريفمح/ أ, العاميمح/ أ,مرضيأ,بـكـي

فقه اللغةفنيات التعبيرمصادر اللغةفنيات التعبيرمصادر اللغة

مح/ أ, العاميأ-موجه/أ,صالحيمح/ أ,مرضيأ-موجه/أ,صالحيأ-موجهة/أ,مرضي

تقنيات البحث اللغة األجنبية اللغة األجنبية

أ-موج/ بن شريف      أ-موجهة/ بسكك+فرحوح

األحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

استعمال زمن السنة األولى ليسانس الفوج:4  مدرج المستقبل  (المحاضرات + أ/ الموجهة)
السداسي الثانـي   السنة الجامعية: 2020 - 2021

التوقيت
09:30 - 08:3010:30 -09:3011:30 -10:3012:30 -11:3013:00 - 12:3014:00 - 13:0015:00 - 14:0016:00 - 15:00

اليوم



النص األدبي قتقنيات البحثالنص األدبي قتقنيات البحثالنص األدبي ق

مح/أ, مزيلطأ-موجهة/مهيديأ-موجه/أ,مزيلطأ-موجهة/مهيديمح/أ, مزيلط

تاريخ الحضارة إتاريخ الحضارة إعلم النحوعلم النحو

مح/أ, شريطمح/أ, شريطأ-موجهة/أ,عرابيمح/أ, عرابي

 اللغة األجنبية اللغة األجنبيةمصادر اللغةالنقد األدبي قمصادر اللغةاإلعالم اآللي

                 أ-موجهة/ بسكك+فرحوحأ-موجهة/أ,ميسمح/أ,بولخراصمح/ أ,ميسأ,بـكـي

فنيات التعبيرمصادر اللغةفنيات التعبيرفقه اللغةعلم النحو

أ-موجه/أ,صالحيمح/ أ,ميسأ-موجه/أ,صالحيمح/ أ,جباليمح/أ, عرابي

النقد األدبي قفقه اللغةالنقد األدبي قفقه اللغة

األحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

استعمال زمن السنة األولى ليسانس الفوج:5  قاعة المكتبة (المحاضرات + أ/الموجهة)
السداسي الثانـي   السنة الجامعية: 2020 - 2021

التوقيت
09:30 - 08:3010:30 -09:3011:30 -10:3012:30 -11:3013:00 - 12:3014:00 - 13:0015:00 - 14:0016:00 - 15:00

اليوم

النقد األدبي قفقه اللغةالنقد األدبي قفقه اللغة

مح/أ,بولخراصمح/ أ,جباليأ-م/ أ,بولخراصأ-موجهة/أ,جبالي

مادة اإلعالم اآللي في مدرج المستقبل مع األستاذ بكي دمحم

الخميس

مالحظة: مادة اللغة االنجليزية في مدرج المستقبل مع األستاذ: بسكك ج، واللغة الفرنسية في قاعة المكتبة مع األستاذة: فرحوح
مادة تاريخ الحضارة اإلنسانية في مدرج المسقبل مع األستاذ: شريط رابح



فنيات التعبيرفقه اللغةفنيات التعبيرعلم النحو

أ-موجه/أ,حاجيمح/أ,بن فريحةأ-موجه/أ,حاجيمح/أ, زمام

تاريخ الحضارة إتاريخ الحضارة إعلم النحوفقه اللغةعلم النحوفقه اللغة

مح/أ, شريطمح/أ, شريطمح/أ, زماممح/أ,بن فريحةع موجه/أ, زمامع موجه/أ,بن فريحة

 اللغة األجنبية اللغة األجنبيةمصادر اللغةالنقد األدبي قمصادر اللغةاإلعالم اآللي

                 أ-موجهة/ بسكك+فرحوحع موجه/أ,دحمانيمح/أ,منقورمح/ أ,دحمانيأ,بـكـي

النص األدبي قمصادر اللغةالنص األدبي ق

ع موجه/بن مسعودمح/ أ,دحمانيمح/أ,,بن مسعود

النقد األدبي قتقنيات البحثالنقد األدبي قالنص األدبي قتقنيات البحث

مح/أ,منقورأ-موجهة/عبددوع موجه/أ,منقورمح/أ,,بن مسعودأ-موجهة/عبددو

األحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

استعمال زمن السنة األولى ليسانس الفوج:6  القاعة: 15 (المحاضرات + أ/ الموجهة)
السداسي الثانـي   السنة الجامعية: 2020 - 2021

التوقيت
09:30 - 08:3010:30 -09:3011:30 -10:3012:30 -11:3013:00 - 12:3014:00 - 13:0015:00 - 14:0016:00 - 15:00

اليوم

مح/أ,منقورأ-موجهة/عبددوع موجه/أ,منقورمح/أ,,بن مسعودأ-موجهة/عبددو

مادة اإلعالم اآللي في مدرج المستقبل مع األستاذ بكي دمحم

الخميس

مادة تاريخ الحضارة اإلنسانية في مدرج المسقبل مع األستاذ: شريط رابح
مالحظة: مادة اللغة االنجليزية في مدرج المستقبل مع األستاذ: بسكك الجياللي واللغة الفرنسية في قاعة المكتبة مع األستاذة: فرحوح


