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 قسن اآلداب و اللغت العربيت                          كليت اآلداب واللغاث                                                                    

 

 ــ 2019جاًفي دورة ــ   2018/2019جذول االهتحاًاث الجزئيت األولى للعام الجاهعي 
 

فرع دراسات أدبية   –ليسانس السنة الثانية    -2019جاًفي  19 السبج

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

  15.00   –13.30 2019جانفي  19 السبت
نقد أدبي 

 حديث

   أ  المدرج  2،  1

 يوسف وغليسي. د.أ
 بالمدرج   4،  3

 جالمدرج   6،  5

 2سهام صياد . د
 دالمدرج   8،  7

 

 

فرع دراسات أدبية   –ليسانس السنة الثانية    -2019جاًفي  21 اإلثٌيي

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 2019جانفي  21 اإلثنين
08.15–   

09.45  
 الصرفعلم 

 عادل قيطوين.د  أالمدرج    2،  1
 بالمدرج   4،  3

 بالل صباحيي. أ جالمدرج   6،  5
 دالمدرج   8،  7
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 فرع دراسات أدبية   –ليسانس السنة الثانية   -2019جاًفي  22 الثالثاء

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 نظرية األدب  15.00   –13.30 2019جانفي  22 الثالثاء

 موسى شروانة.د.أ أالمدرج    2،  1
 بالمدرج   4،  3

 أحالم العلمي. د جالمدرج   6،  5
 د  المدرج 8،  7

 

 

 فرع دراسات أدبية   –ليسانس السنة الثانية -  2019اًفي ج 23 األربعاء

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 نص أدبي عربي حديث 11.30   –10.00 2019جانفي  23 األربعاء

 ركبةفضيلة .أ أالمدرج    2،  1
 المدرج  ب 4،  3

 حسني مخري. د.أ جالمدرج   6،  5
 دالمدرج   8،  7

 

 فرع دراسات أدبية –ليسانس السنة الثانية  -  2019جاًفي  28 اإلثٌيي

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

  2019جانفي 28 اإلثنين
15.15–   16.45  

 

مدخل إلى األدب 
 المقارن

 عبد النعيم مغزيلي.أ أالمدرج   2،  1
 بالمدرج   4،  3

عبد السالم صحراوي.د.أ جالمدرج   6،  5  
 دالمدرج   8،  7
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 فرع دراسات أدبية –ليسانس السنة الثانية  -  2019جاًفي  29 الثالثاء

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

  16.45   –15.15 2019جانفي  29 الثالثاء
أسلوبية وتحليل 

 الخطاب

  أالمدرج   2،  1
 حليمة واقوش.أ

 بالمدرج    4،  3

 جالمدرج   6،  5
 علي عبيد  .أ

 دالمدرج   8،  7

 

 فرع دراسات أدبية –ليسانس السنة الثانية  -  2018جاًفي  31 الخويس
 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 2019جانفي  31 الخميس
08.15–   09.45  

 
 لسانيات عامة

 حسن العايب.د أالمدرج    2،  1
 بالمدرج   4،  3

 حممود بوستة.أ جالمدرج   6،  5
 دالمدرج   8،  7

 


