
17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 حدٌث أدبً نص * *1مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

أ مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نقد * *1مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

أ مدرج*(2س)

 أدبً نص*1ف * 1مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

82 قا*(2س) معاصر

 أدبً نقد*1ف * 1مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

82 قا*(2س) معاصر

اإلثنٌن
 عامة لسانٌات * *1مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

أ مدرج*(2س)

 النحو علم*1ف * 1مج

 الصرف علم/(1س)

82 قا*(2س)

 عامة لسانٌات*1ف * 1مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

82 قا*(2س)

الثالثاء
 نقدٌة مناهج * *1مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

أ مدرج*(2س) األدب

 تحلٌل  أسلوبٌة * *1مج

 مدارس/(1س) الخطاب

أ مدرج*(2س) لسانٌة

 نقدٌة مناهج*1ف * 1مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

82 قا*(2س) األدب

  أسلوبٌة*1ف * 1مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

82 قا*(2س)

األربعاء

 األدب إلى مدخل * *1مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

أ مدرج*(2س)

 أجنبٌة لغة*1ف * 1مج

 أجنبٌة لغة/(1س) ك تعبٌر

93 قا*(2س) ش تعبٌر

 إلى مدخل*1ف * 1مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

82 قا*(2س) العالمٌة

 إلى مدخل*1ف * 1مج

 أ ل م المغاربً األدب

 عربٌة شعرٌة/(1س)

82 قا*(2س)

الخمٌس
 عام شعبً أدب*1ف * 1مج

  األدب  فً الحداثة/(1س)

82 قا*(2س) العربً

 النحو علم * *1مج

 الصرف علم/(1س)

ب مدرج*(2س)

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

1 الفوج 1 المجموعة-  أدبٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 حدٌث أدبً نص * *1مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

أ مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نقد * *1مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

أ مدرج*(2س)

  أسلوبٌة*2ف * 1مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

83 قا*(2س)

 تعبٌر أجنبٌة لغة*2ف * 1مج

 ش تعبٌر أجنبٌة لغة/(1س) ك

83 قا*(2س)

اإلثنٌن
 عامة لسانٌات * *1مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

أ مدرج*(2س)

 أدبً نص*2ف * 1مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

83 قا*(2س) معاصر

 أدبً نقد*2ف * 1مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

83 قا*(2س) معاصر

الثالثاء
 نقدٌة مناهج * *1مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

أ مدرج*(2س) األدب

 تحلٌل  أسلوبٌة * *1مج

 مدارس/(1س) الخطاب

أ مدرج*(2س) لسانٌة

 النحو علم*2ف * 1مج

 الصرف علم/(1س)

83 قا*(2س)

 عامة لسانٌات*2ف * 1مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

83 قا*(2س)

األربعاء

 األدب إلى مدخل * *1مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

أ مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج*2ف * 1مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

83 قا*(2س) األدب

 عام شعبً أدب*2ف * 1مج

  األدب  فً الحداثة/(1س)

83 قا*(2س) العربً

الخمٌس

 إلى مدخل*2ف * 1مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

83 قا*(2س) العالمٌة

 إلى مدخل*2ف * 1مج

 أ ل م المغاربً األدب

 عربٌة شعرٌة/(1س)

83 قا*(2س)

 النحو علم * *1مج

 الصرف علم/(1س)

ب مدرج*(2س)

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

2 الفوج 1 المجموعة-  أدبٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 حدٌث أدبً نص * *1مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

أ مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نقد * *1مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

أ مدرج*(2س)

 إلى مدخل*3ف * 1مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

84 قا*(2س) العالمٌة

 إلى مدخل*3ف * 1مج

 أ ل م المغاربً األدب

 عربٌة شعرٌة/(1س)

84 قا*(2س)

اإلثنٌن
 عامة لسانٌات * *1مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

أ مدرج*(2س)

 عام شعبً أدب*3ف * 1مج

  األدب  فً الحداثة/(1س)

84 قا*(2س) العربً

 تعبٌر أجنبٌة لغة*3ف * 1مج

 ش تعبٌر أجنبٌة لغة/(1س) ك

84 قا*(2س)

الثالثاء
 نقدٌة مناهج * *1مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

أ مدرج*(2س) األدب

 تحلٌل  أسلوبٌة * *1مج

 مدارس/(1س) الخطاب

أ مدرج*(2س) لسانٌة

 أدبً نص*3ف * 1مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

84 قا*(2س) معاصر

 أدبً نقد*3ف * 1مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

84 قا*(2س) معاصر

األربعاء

 األدب إلى مدخل * *1مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

أ مدرج*(2س)

 النحو علم*3ف * 1مج

 الصرف علم/(1س)

84 قا*(2س)

الخمٌس
 عامة لسانٌات*3ف * 1مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

84 قا*(2س)

 النحو علم * *1مج

 الصرف علم/(1س)

ب مدرج*(2س)

  أسلوبٌة*3ف * 1مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

84 قا*(2س)

 نقدٌة مناهج*3ف * 1مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

88 قا*(2س) األدب

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

3 الفوج 1 المجموعة-  أدبٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 حدٌث أدبً نص * *1مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

أ مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نقد * *1مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

أ مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج*4ف * 1مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

86 قا*(2س) األدب

  أسلوبٌة*4ف * 1مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

86 قا*(2س)

اإلثنٌن
 عامة لسانٌات * *1مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

أ مدرج*(2س)

 إلى مدخل*4ف * 1مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

86 قا*(2س) العالمٌة

الثالثاء
 نقدٌة مناهج * *1مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

أ مدرج*(2س) األدب

 تحلٌل  أسلوبٌة * *1مج

 مدارس/(1س) الخطاب

أ مدرج*(2س) لسانٌة

 شعبً أدب*4ف * 1مج

  فً الحداثة/(1س) عام

 قا*(2س) العربً  األدب

86

 أجنبٌة لغة*4ف * 1مج

 أجنبٌة لغة/(1س) ك تعبٌر

88 قا*(2س) ش تعبٌر

األربعاء

 األدب إلى مدخل * *1مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

أ مدرج*(2س)

 أدبً نص*4ف * 1مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

86 قا*(2س) معاصر

 إلى مدخل*4ف * 1مج

 أ ل م المغاربً األدب

 عربٌة شعرٌة/(1س)

112 قا*(2س)

الخمٌس
 النحو علم*4ف * 1مج

 الصرف علم/(1س)

86 قا*(2س)

 أدبً نقد*4ف * 1مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

86 قا*(2س) معاصر

 النحو علم * *1مج

 الصرف علم/(1س)

ب مدرج*(2س)

 عامة لسانٌات*4ف * 1مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

86 قا*(2س)

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

4 الفوج 1 المجموعة-  أدبٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 تحلٌل  أسلوبٌة * *2مج

 مدارس/(1س) الخطاب

ب مدرج*(2س) لسانٌة

 األدب إلى مدخل * *2مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

ب مدرج*(2س)

 أدبً نقد*5ف * 2مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

81 قا*(2س) معاصر

 أدبً نص*5ف * 2مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

81 قا*(2س) معاصر

اإلثنٌن
 حدٌث أدبً نص * *2مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

ب مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نقد * *2مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

ب مدرج*(2س)

 عامة لسانٌات*5ف * 2مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

81 قا*(2س)

 النحو علم*5ف * 2مج

 الصرف علم/(1س)

81 قا*(2س)

الثالثاء
 النحو علم * *2مج

 الصرف علم/(1س)

ب مدرج*(2س)

 عامة لسانٌات * *2مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

ب مدرج*(2س)

  أسلوبٌة*5ف * 2مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

81 قا*(2س)

 إلى مدخل*5ف * 2مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

81 قا*(2س) العالمٌة

األربعاء
 نقدٌة مناهج * *2مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

ب مدرج*(2س) األدب

 إلى مدخل*5ف * 2مج

 أ ل م المغاربً األدب

 عربٌة شعرٌة/(1س)

81 قا*(2س)

 نقدٌة مناهج*5ف * 2مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

81 قا*(2س) األدب

الخمٌس
 تعبٌر أجنبٌة لغة*5ف * 2مج

 ش تعبٌر أجنبٌة لغة/(1س) ك

81 قا*(2س)

 عام شعبً أدب*5ف * 2مج

  األدب  فً الحداثة/(1س)

81 قا*(2س) العربً

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

5 الفوج 2 المجموعة-  أدبٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 تحلٌل  أسلوبٌة * *2مج

 مدارس/(1س) الخطاب

ب مدرج*(2س) لسانٌة

 األدب إلى مدخل * *2مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

ب مدرج*(2س)

 تعبٌر أجنبٌة لغة*6ف * 2مج

 ش تعبٌر أجنبٌة لغة/(1س) ك

87 قا*(2س)

  أسلوبٌة*6ف * 2مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

87 قا*(2س)

اإلثنٌن
 حدٌث أدبً نص * *2مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

ب مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نقد * *2مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

ب مدرج*(2س)

 أدبً نقد*6ف * 2مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

87 قا*(2س) معاصر

 أدبً نص*6ف * 2مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

87 قا*(2س) معاصر

الثالثاء
 النحو علم * *2مج

 الصرف علم/(1س)

ب مدرج*(2س)

 عامة لسانٌات * *2مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

ب مدرج*(2س)

 عامة لسانٌات*6ف * 2مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

87 قا*(2س)

 النحو علم*6ف * 2مج

 الصرف علم/(1س)

87 قا*(2س)

األربعاء
 نقدٌة مناهج * *2مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

ب مدرج*(2س) األدب

 عام شعبً أدب*6ف * 2مج

  األدب  فً الحداثة/(1س)

87 قا*(2س) العربً

 نقدٌة مناهج*6ف * 2مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

87 قا*(2س) األدب

الخمٌس

 إلى مدخل*6ف * 2مج

 أ ل م المغاربً األدب

 عربٌة شعرٌة/(1س)

87 قا*(2س)

 إلى مدخل*6ف * 2مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

87 قا*(2س) العالمٌة

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

6 الفوج 2 المجموعة-  أدبٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان
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األحد
 تحلٌل  أسلوبٌة * *2مج

 مدارس/(1س) الخطاب

ب مدرج*(2س) لسانٌة

 األدب إلى مدخل * *2مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

ب مدرج*(2س)

 إلى مدخل*7ف * 2مج

 أ ل م المغاربً األدب

 عربٌة شعرٌة/(1س)

88 قا*(2س)

 إلى مدخل*7ف * 2مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

88 قا*(2س) العالمٌة

اإلثنٌن
 حدٌث أدبً نص * *2مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

ب مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نقد * *2مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

ب مدرج*(2س)

 تعبٌر أجنبٌة لغة*7ف * 2مج

 ش تعبٌر أجنبٌة لغة/(1س) ك

88 قا*(2س)

 عام شعبً أدب*7ف * 2مج

  األدب  فً الحداثة/(1س)

88 قا*(2س) العربً

الثالثاء
 النحو علم * *2مج

 الصرف علم/(1س)

ب مدرج*(2س)

 عامة لسانٌات * *2مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

ب مدرج*(2س)

 أدبً نقد*7ف * 2مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

88 قا*(2س) معاصر

 أدبً نص*7ف * 2مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

88 قا*(2س) معاصر

األربعاء
 نقدٌة مناهج * *2مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

ب مدرج*(2س) األدب

 عامة لسانٌات*7ف * 2مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

88 قا*(2س)

الخمٌس
 النحو علم*7ف * 2مج

 الصرف علم/(1س)

88 قا*(2س)

  أسلوبٌة*7ف * 2مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

88 قا*(2س)

 نقدٌة مناهج*7ف * 2مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

88 قا*(2س) األدب

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

7 الفوج 2 المجموعة-  أدبٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان
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األحد
 تحلٌل  أسلوبٌة * *2مج

 مدارس/(1س) الخطاب

ب مدرج*(2س) لسانٌة

 األدب إلى مدخل * *2مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

ب مدرج*(2س)

  أسلوبٌة*8ف * 2مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

89 قا*(2س)

 إلى مدخل*8ف * 2مج

 أ ل م المغاربً األدب

 عربٌة شعرٌة/(1س)

112 قا*(2س)

اإلثنٌن
 حدٌث أدبً نص * *2مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

ب مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نقد * *2مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

ب مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج*8ف * 2مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

89 قا*(2س) األدب

 إلى مدخل*8ف * 2مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

89 قا*(2س) العالمٌة

الثالثاء
 النحو علم * *2مج

 الصرف علم/(1س)

ب مدرج*(2س)

 عامة لسانٌات * *2مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

ب مدرج*(2س)

 تعبٌر أجنبٌة لغة*8ف * 2مج

 ش تعبٌر أجنبٌة لغة/(1س) ك

89 قا*(2س)

 عام شعبً أدب*8ف * 2مج

  األدب  فً الحداثة/(1س)

89 قا*(2س) العربً

األربعاء
 نقدٌة مناهج * *2مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

ب مدرج*(2س) األدب

 أدبً نقد*8ف * 2مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

89 قا*(2س) معاصر

الخمٌس
 أدبً نص*8ف * 2مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

89 قا*(2س) معاصر

 عامة لسانٌات*8ف * 2مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

89 قا*(2س)

 النحو علم*8ف * 2مج

 الصرف علم/(1س)

89 قا*(2س)

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

8 الفوج 2 المجموعة-  أدبٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 النحو علم * *3مج

 الصرف علم/(1س)

ج مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج * *3مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

ج مدرج*(2س) األدب

 النحو علم*9ف * 3مج

 الصرف علم/(1س)

90 قا*(2س)

 عامة لسانٌات*9ف * 3مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

90 قا*(2س)

اإلثنٌن
 تحلٌل  أسلوبٌة * *3مج

 مدارس/(1س) الخطاب

ج مدرج*(2س) لسانٌة

 األدب إلى مدخل * *3مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

ج مدرج*(2س)

  أسلوبٌة*9ف * 3مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

90 قا*(2س)

 أجنبٌة لغة*9ف * 3مج

 لغة/(1س) كتابً تعبٌر

 شفوي تعبٌر أجنبٌة

94 قا*(2س)

الثالثاء
 حدٌث أدبً نقد * *3مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

ج مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نص * *3مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

ج مدرج*(2س)

 إلى مدخل*9ف * 3مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

90 قا*(2س) العالمٌة

 الداللة علم*9ف * 3مج

  التحلٌل مستوٌات/(1س)

90 قا*(2س) اللسانً

األربعاء
 عامة لسانٌات * *3مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

ج مدرج*(2س)

 النحو أصول*9ف * 3مج

 اللغة فلسفة/(1س)

97 قا*(2س)

الخمٌس
 نقدٌة مناهج*9ف * 3مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

90 قا*(2س) األدب

 أدبً نص*9ف * 3مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

90 قا*(2س) معاصر

 أدبً نقد*9ف * 3مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

90 قا*(2س) معاصر

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

9 الفوج 3 المجموعة-  لغوٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 النحو علم * *3مج

 الصرف علم/(1س)

ج مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج * *3مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

ج مدرج*(2س) األدب

 أدبً نص*10ف * 3مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

93 قا*(2س) معاصر

 أدبً نقد*10ف * 3مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

93 قا*(2س) معاصر

اإلثنٌن
 تحلٌل  أسلوبٌة * *3مج

 مدارس/(1س) الخطاب

ج مدرج*(2س) لسانٌة

 األدب إلى مدخل * *3مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

ج مدرج*(2س)

 النحو علم*10ف * 3مج

 الصرف علم/(1س)

93 قا*(2س)

 لسانٌات*10ف * 3مج

 لسانٌات/(1س) عامة

93 قا*(2س) تطبٌقٌة

الثالثاء
 حدٌث أدبً نقد * *3مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

ج مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نص * *3مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

ج مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج*10ف * 3مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

93 قا*(2س) األدب

  أسلوبٌة*10ف * 3مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

93 قا*(2س)

األربعاء
 عامة لسانٌات * *3مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

ج مدرج*(2س)

 إلى مدخل*10ف * 3مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

93 قا*(2س) العالمٌة

الخمٌس
 الداللة علم*10ف * 3مج

  التحلٌل مستوٌات/(1س)

93 قا*(2س) اللسانً

 النحو أصول*10ف * 3مج

 اللغة فلسفة/(1س)

93 قا*(2س)

 أجنبٌة لغة*10ف * 3مج

 لغة/(1س) كتابً تعبٌر

 شفوي تعبٌر أجنبٌة

93 قا*(2س)

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

10 الفوج 3 المجموعة-  لغوٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 النحو علم * *3مج

 الصرف علم/(1س)

ج مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج * *3مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

ج مدرج*(2س) األدب

 النحو أصول*11ف * 3مج

 اللغة فلسفة/(1س)

94 قا*(2س)

اإلثنٌن
 تحلٌل  أسلوبٌة * *3مج

 مدارس/(1س) الخطاب

ج مدرج*(2س) لسانٌة

 األدب إلى مدخل * *3مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

ج مدرج*(2س)

 أدبً نص*11ف * 3مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

94 قا*(2س) معاصر

 أدبً نقد*11ف * 3مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

94 قا*(2س) معاصر

الثالثاء
 حدٌث أدبً نقد * *3مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

ج مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نص * *3مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

ج مدرج*(2س)

 النحو علم*11ف * 3مج

 الصرف علم/(1س)

94 قا*(2س)

 أجنبٌة لغة*11ف * 3مج

 لغة/(1س) كتابً تعبٌر

 شفوي تعبٌر أجنبٌة

94 قا*(2س)

األربعاء
 عامة لسانٌات * *3مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

ج مدرج*(2س)

 لسانٌات*11ف * 3مج

 لسانٌات/(1س) عامة

95 قا*(2س) تطبٌقٌة

 نقدٌة مناهج*11ف * 3مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

94 قا*(2س) األدب

الخمٌس

  أسلوبٌة*11ف * 3مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

94 قا*(2س)

 إلى مدخل*11ف * 3مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

94 قا*(2س) العالمٌة

 الداللة علم*11ف * 3مج

  التحلٌل مستوٌات/(1س)

94 قا*(2س) اللسانً

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

11 الفوج 3 المجموعة-  لغوٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 النحو علم * *3مج

 الصرف علم/(1س)

ج مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج * *3مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

ج مدرج*(2س) األدب

 إلى مدخل*12ف * 3مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

95 قا*(2س) العالمٌة

 الداللة علم*12ف * 3مج

  التحلٌل مستوٌات/(1س)

95 قا*(2س) اللسانً

اإلثنٌن
 تحلٌل  أسلوبٌة * *3مج

 مدارس/(1س) الخطاب

ج مدرج*(2س) لسانٌة

 األدب إلى مدخل * *3مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

ج مدرج*(2س)

 النحو أصول*12ف * 3مج

 اللغة فلسفة/(1س)

95 قا*(2س)

الثالثاء
 حدٌث أدبً نقد * *3مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

ج مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نص * *3مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

ج مدرج*(2س)

 أدبً نص*12ف * 3مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

95 قا*(2س) معاصر

 أدبً نقد*12ف * 3مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

95 قا*(2س) معاصر

األربعاء
 عامة لسانٌات * *3مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

ج مدرج*(2س)

 النحو علم*12ف * 3مج

 الصرف علم/(1س)

95 قا*(2س)

الخمٌس

 أجنبٌة لغة*12ف * 3مج

 لغة/(1س) كتابً تعبٌر

 شفوي تعبٌر أجنبٌة

95 قا*(2س)

 لسانٌات*12ف * 3مج

 لسانٌات/(1س) عامة

95 قا*(2س) تطبٌقٌة

 نقدٌة مناهج*12ف * 3مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

95 قا*(2س) األدب

  أسلوبٌة*12ف * 3مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

95 قا*(2س)

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

12 الفوج 3 المجموعة-  لغوٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 النحو علم * *3مج

 الصرف علم/(1س)

ج مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج * *3مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

ج مدرج*(2س) األدب

 لسانٌات*13ف * 3مج

 لسانٌات/(1س) عامة

96 قا*(2س) تطبٌقٌة

 النحو علم*13ف * 3مج

 الصرف علم/(1س)

96 قا*(2س)

اإلثنٌن
 تحلٌل  أسلوبٌة * *3مج

 مدارس/(1س) الخطاب

ج مدرج*(2س) لسانٌة

 األدب إلى مدخل * *3مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

ج مدرج*(2س)

  أسلوبٌة*13ف * 3مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

96 قا*(2س)

 أجنبٌة لغة*13ف * 3مج

 لغة/(1س) كتابً تعبٌر

 شفوي تعبٌر أجنبٌة

96 قا*(2س)

الثالثاء
 حدٌث أدبً نقد * *3مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

ج مدرج*(2س)

 حدٌث أدبً نص * *3مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

ج مدرج*(2س)

 الداللة علم*13ف * 3مج

  التحلٌل مستوٌات/(1س)

96 قا*(2س) اللسانً

 إلى مدخل*13ف * 3مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

96 قا*(2س) العالمٌة

األربعاء
 عامة لسانٌات * *3مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

ج مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج*13ف * 3مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

96 قا*(2س) األدب

الخمٌس
 النحو أصول*13ف * 3مج

 اللغة فلسفة/(1س)

96 قا*(2س)

 أدبً نقد*13ف * 3مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

96 قا*(2س) معاصر

 أدبً نص*13ف * 3مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

96 قا*(2س) معاصر

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

13 الفوج 3 المجموعة-  لغوٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 حدٌث أدبً نقد * *4مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

10 مدرج*(2س)

 النحو علم * *4مج

 الصرف علم/(1س)

10 مدرج*(2س)

 أدبً نقد*14ف * 4مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

97 قا*(2س) معاصر

 أدبً نص*14ف * 4مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

97 قا*(2س) معاصر

اإلثنٌن
 عامة لسانٌات * *4مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

10 مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج * *4مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

10 مدرج*(2س) األدب

 لسانٌات*14ف * 4مج

 لسانٌات/(1س) عامة

97 قا*(2س) تطبٌقٌة

 النحو علم*14ف * 4مج

 الصرف علم/(1س)

97 قا*(2س)

الثالثاء
 تحلٌل  أسلوبٌة * *4مج

 مدارس/(1س) الخطاب

10 مدرج*(2س) لسانٌة

 األدب إلى مدخل * *4مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

10 مدرج*(2س)

  أسلوبٌة*14ف * 4مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

97 قا*(2س)

 نقدٌة مناهج*14ف * 4مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

97 قا*(2س) األدب

األربعاء
 حدٌث أدبً نص * *4مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

10 مدرج*(2س)

 الداللة علم*14ف * 4مج

  التحلٌل مستوٌات/(1س)

99 قا*(2س) اللسانً

الخمٌس

 إلى مدخل*14ف * 4مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

97 قا*(2س) العالمٌة

 أجنبٌة لغة*14ف * 4مج

 لغة/(1س) كتابً تعبٌر

 شفوي تعبٌر أجنبٌة

97 قا*(2س)

 النحو أصول*14ف * 4مج

 اللغة فلسفة/(1س)

97 قا*(2س)

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

14 الفوج 4 المجموعة-  لغوٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 حدٌث أدبً نقد * *4مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

10 مدرج*(2س)

 النحو علم * *4مج

 الصرف علم/(1س)

10 مدرج*(2س)

 أجنبٌة لغة*15ف * 4مج

 لغة/(1س) كتابً تعبٌر

 شفوي تعبٌر أجنبٌة

98 قا*(2س)

 النحو أصول*15ف * 4مج

 اللغة فلسفة/(1س)

98 قا*(2س)

  أسلوبٌة*15ف * 4مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

98 قا*(2س)

اإلثنٌن
 عامة لسانٌات * *4مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

10 مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج * *4مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

10 مدرج*(2س) األدب

 أدبً نقد*15ف * 4مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

98 قا*(2س) معاصر

 أدبً نص*15ف * 4مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

98 قا*(2س) معاصر

الثالثاء
 تحلٌل  أسلوبٌة * *4مج

 مدارس/(1س) الخطاب

10 مدرج*(2س) لسانٌة

 األدب إلى مدخل * *4مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

10 مدرج*(2س)

 لسانٌات*15ف * 4مج

 لسانٌات/(1س) عامة

98 قا*(2س) تطبٌقٌة

 النحو علم*15ف * 4مج

 الصرف علم/(1س)

98 قا*(2س)

 نقدٌة مناهج*15ف * 4مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

98 قا*(2س) األدب

األربعاء
 حدٌث أدبً نص * *4مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

10 مدرج*(2س)

الخمٌس
 الداللة علم*15ف * 4مج

  التحلٌل مستوٌات/(1س)

98 قا*(2س) اللسانً

 إلى مدخل*15ف * 4مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

98 قا*(2س) العالمٌة

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

15 الفوج 4 المجموعة-  لغوٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان



17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30 - 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00الٌوم

األحد
 حدٌث أدبً نقد * *4مج

 معاصر أدبً نقد/(1س)

10 مدرج*(2س)

 النحو علم * *4مج

 الصرف علم/(1س)

10 مدرج*(2س)

 الداللة علم*16ف * 4مج

  التحلٌل مستوٌات/(1س)

99 قا*(2س) اللسانً

 إلى مدخل*16ف * 4مج

 المقارن األدب

 اآلداب إلى مدخل/(1س)

99 قا*(2س) العالمٌة

اإلثنٌن
 عامة لسانٌات * *4مج

 تطبٌقٌة لسانٌات/(1س)

10 مدرج*(2س)

 نقدٌة مناهج * *4مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

10 مدرج*(2س) األدب

 النحو أصول*16ف * 4مج

 اللغة فلسفة/(1س)

99 قا*(2س)

 أجنبٌة لغة*16ف * 4مج

 لغة/(1س) كتابً تعبٌر

 شفوي تعبٌر أجنبٌة

93 قا*(2س)

الثالثاء
 تحلٌل  أسلوبٌة * *4مج

 مدارس/(1س) الخطاب

10 مدرج*(2س) لسانٌة

 األدب إلى مدخل * *4مج

 إلى مدخل/(1س) المقارن

 العالمٌة اآلداب

10 مدرج*(2س)

 أدبً نقد*16ف * 4مج

 أدبً نقد/(1س) حدٌث

99 قا*(2س) معاصر

 أدبً نص*16ف * 4مج

 أدبً نص/(1س) حدٌث

99 قا*(2س) معاصر

األربعاء
 حدٌث أدبً نص * *4مج

 معاصر أدبً نص/(1س)

10 مدرج*(2س)

 لسانٌات*16ف * 4مج

 لسانٌات/(1س) عامة

99 قا*(2س) تطبٌقٌة

 النحو علم*16ف * 4مج

 الصرف علم/(1س)

99 قا*(2س)

الخمٌس

  أسلوبٌة*16ف * 4مج

 الخطاب تحلٌل

 لسانٌة مدارس/(1س)

99 قا*(2س)

 نقدٌة مناهج*16ف * 4مج

 نظرٌة/(1س) معاصرة

99 قا*(2س) األدب

العربٌة واللغة اآلداب قسم واللغات اآلداب كلٌة

16 الفوج 4 المجموعة-  لغوٌة دراسات فرع-  لٌسانس الثانٌة السنة لطلبة األسبوعً التوقٌت جدول
2019 / 2018 الجامعً العام-  والثانً األول السداسٌان


