
17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00
التوقيت/ اليوم

 (م.أ)عروض 

11خينش  القاعة /أ

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

نص أدبي قديم 

حوحو دالل /أ(م.أ)

17القاعة

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
السبت

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 ) 1نقد أدبي قديم

بن صالح / د.أ (م.أ

8القاعة 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د
األحد

 (م.أ)علم الصرف 

08ساكر  القاعة /د

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)بالغة عربية 

9لهويمل  القاعة /د

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
االثنين

 (م.أ)عروض 

11خينش  القاعة /أ

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

نص أدبي قديم 

حوحو دالل /أ(م.أ)

17القاعة

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
الثالثاء

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 ) 1نقد أدبي قديم

بن صالح / د.أ (م.أ

8القاعة 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د
األربعاء

 (م.أ)علم الصرف 

08ساكر  القاعة /د

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)بالغة عربية 

9لهويمل  القاعة /د

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
الخميس

2020/2021
01

أعمال موجهة (م.أ)حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

حوحو دالل /أ

17القاعة

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
السبت

 (م.أ)عروض 

17خينش  القاعة /أ

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

29ربيح القاعة /د.أ

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د
األحد

 (م.أ)بالغة عربية 

9لهويمل  القاعة /د

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

11خشعي  القاعة /أ

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
االثنين

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

حوحو دالل /أ

17القاعة

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
الثالثاء

 (م.أ)عروض 

17خينش  القاعة /أ

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

29ربيح القاعة /د.أ

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د
األربعاء

 (م.أ)بالغة عربية 

9لهويمل  القاعة /د

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

11خشعي  القاعة /أ

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
الخميس

2020/2021              

   اجملموعة أ 02الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 (م.أ)عروض 

19معامير  القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
السبت

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 (م.أ)نص أدبي قديم 

حوحو دالل /د

17القاعة

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

8خشعي القاعة /أ
األحد

 (م.أ)بالغة عربية 

17حسني   القاعة /د

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)علم الصرف 

8بن ترابو القاعة /أ

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
االثنين

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 (م.أ)عروض 

19معامير  القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
الثالثاء

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 (م.أ)نص أدبي قديم 

حوحو دالل /د

17القاعة

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

8خشعي القاعة /أ
األربعاء

 (م.أ)بالغة عربية 

17حسني   القاعة /د

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)علم الصرف 

8بن ترابو القاعة /أ

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
الخميس

أعمال موجهة (م.أ)حماضرة (م)

2020/2021              

      اجملموعة أ03الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 )1نقد أدبي قديم

بن بوزيان /أ(م.أ

30القاعة 

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
السبت

 (م.أ)بالغة عربية 

18بقاقة  القاعة /أ

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

  (م.أ)عروض 

22سعادة  القاعة /د
األحد

 (م.أ)علم الصرف 

19علية  القاعة /د

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

نص أدبي قديم 

بركات  /د(م.أ)

24القاعة

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
االثنين

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 )1نقد أدبي قديم

بن بوزيان /أ(م.أ

30القاعة 

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
الثالثاء

 (م.أ)بالغة عربية 

18بقاقة  القاعة /أ

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

  (م.أ)عروض 

22سعادة  القاعة /د
األربعاء

 (م.أ)علم الصرف 

19علية  القاعة /د

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

نص أدبي قديم 

بركات  /د(م.أ)

24القاعة

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

     اجملموعة أ04الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 (م.أ )1نقد أدبي قديم

بن بوزيان  القاعة /أ

30

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 (م.أ)نص أدبي قديم 

29كرام القاعة

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
السبت

 (م.أ)بالغة عربية 

20بقاقة القاعة /أ

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

  (م.أ)عروض 

22سعادة  القاعة /د

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د
األحد

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)علم الصرف 

12علية القاعة /د

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
االثنين

 (م.أ )1نقد أدبي قديم

بن بوزيان  القاعة /أ

30

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 (م.أ)نص أدبي قديم 

29كرام القاعة

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
الثالثاء

 (م.أ)بالغة عربية 

20بقاقة القاعة /أ

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

  (م.أ)عروض 

22سعادة  القاعة /د

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د
األربعاء

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)علم الصرف 

12علية القاعة /د

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

       اجملموعة أ05الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 التعبير تقنيات

 معامير/د الكتابي

M المدرج

 (م.أ) قديم أدبي نص

24القاعة  دهينة/د

 1قديم أدبي نقد

 المدرج راجح/د.أ

M

 (م)قديم أدبي نص

M المدرج أجقو/د
السبت

 (م) عروض

M المدرج سعادة/د

 (م.أ )1قديم أدبي نقد

24 القاعة راجح/د.أ

 (م) عربية بالغة

M المدرج لهويمل/د

 عربية بالغة

 القاعة  بقاقة/أ(م.أ)

20
األحد

 (م.أ) عروض

 القاعة   شماخي/أ

19

 (م.أ) الصرف علم

23 القاعة  حناشي/أ

 رحيم/د النحو علم

M المدرج

 البحث تقنيات

M المدرج دهنون/د
االثنين

 التعبير تقنيات

 معامير/د الكتابي

M المدرج

 (م.أ) قديم أدبي نص

24القاعة  دهينة/د

 1قديم أدبي نقد

 المدرج راجح/د.أ

M

 (م)قديم أدبي نص

M المدرج أجقو/د
الثالثاء

 (م) عروض

M المدرج سعادة/د

 (م.أ )1قديم أدبي نقد

24 القاعة راجح/د.أ

 (م) عربية بالغة

M المدرج لهويمل/د

 عربية بالغة

 القاعة  بقاقة/أ(م.أ)

20
األربعاء

 (م.أ) عروض

 القاعة   شماخي/أ

19

 (م.أ) الصرف علم

23 القاعة  حناشي/أ

 رحيم/د النحو علم

M المدرج

 البحث تقنيات

M المدرج دهنون/د
الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

         اجملموعة أ06الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 (م.أ)بالغة عربية 

19زرمان  القاعة /د

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
السبت

 (م.أ )1نقد أدبي قديم

24راجح القاعة /د.أ

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

 (م.أ)نص أدبي قديم 

33بركات  القاعة/د
األحد

 (م.أ)عروض 

بولقرون  القاعة /أ

09

 (م.أ)علم الصرف 

بن ترابو  القاعة /أ

11

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
االثنين

 (م.أ)بالغة عربية 

19زرمان  القاعة /د

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
الثالثاء

 (م.أ )1نقد أدبي قديم

24راجح القاعة /د.أ

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

 (م.أ)نص أدبي قديم 

33بركات  القاعة/د
األربعاء

 (م.أ)عروض 

بولقرون  القاعة /أ

09

 (م.أ)علم الصرف 

بن ترابو  القاعة /أ

11

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

          اجملموعة أ07الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 (م.أ)علم الصرف 

19أقرين القاعة /د

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 (م.أ)نص أدبي قديم 

33غربي القاعة/أ

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
السبت

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

23خشعي القاعة /أ

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

  (م.أ)بالغة عربية 

19زرمان القاعة /د
األحد

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)عروض 

17يحي  القاعة /د

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
االثنين

 (م.أ)علم الصرف 

19أقرين القاعة /د

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 (م.أ)نص أدبي قديم 

33غربي القاعة/أ

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
الثالثاء

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

23خشعي القاعة /أ

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

  (م.أ)بالغة عربية 

19زرمان القاعة /د
األربعاء

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)عروض 

17يحي  القاعة /د

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
الخميس

2020/2021              

        اجملموعة أ08الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

بن بوزيان  القاعة /أ

32

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
السبت

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

بن ترابو القاعة / أ

12

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

 (م.أ)نص أدبي قديم 

32غربي  القاعة/أ
األحد

 (م.أ)بالغة عربية 

17حسني  القاعة /د

 (م.أ)عروض 

22خينش   القاعة /أ

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
االثنين

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي د

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

بن بوزيان  القاعة /أ

32

 1نقد أدبي قديم

Mراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Mأجقو المدرج /د
الثالثاء

 (م)عروض 

Mسعادة المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

بن ترابو القاعة / أ

12

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

 (م.أ)نص أدبي قديم 

32غربي  القاعة/أ
األربعاء

 (م.أ)بالغة عربية 

17حسني  القاعة /د

 (م.أ)عروض 

22خينش   القاعة /أ

رحيم /علم النحو د

Mالمدرج 

تقنيات البحث 

Mدهنون المدرج /د
الخميس

2020/2021              

        اجملموعة أ09الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 (م.أ)عروض 

20رهيوي  القاعة /د

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

34غربي  القاعة/أ

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

 ) 1نقد أدبي قديم

بن صالح / د.أ (م.أ

8القاعة 

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األحد

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)علم الصرف 

17ساكر  القاعة /د

 (م.أ)بالغة عربية 

34يحي   القاعة /د
االثنين

 (م.أ)عروض 

20رهيوي  القاعة /د

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

34غربي  القاعة/أ

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

 ) 1نقد أدبي قديم

بن صالح / د.أ (م.أ

8القاعة 

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األربعاء

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)علم الصرف 

17ساكر  القاعة /د

 (م.أ)بالغة عربية 

34يحي   القاعة /د
الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

       اجملموعة ب10الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م.أ)بالغة عربية 

33القطاع   القاعة /أ

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ )1نقد أدبي قديم

بن صالح  القاعة /د.أ

24

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األحد

 (م.أ)علم الصرف 

23حناشي القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)عروض 

12يحي   القاعة /د

 (م.أ)نص أدبي قديم 

33بركات  القاعة/د
االثنين

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م.أ)بالغة عربية 

33القطاع   القاعة /أ

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ )1نقد أدبي قديم

بن صالح  القاعة /د.أ

24

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األربعاء

 (م.أ)علم الصرف 

23حناشي القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)عروض 

12يحي   القاعة /د

 (م.أ)نص أدبي قديم 

33بركات  القاعة/د
الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

       اجملموعة ب11الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

23راجح  القاعة /د.أ

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األحد

 (م.أ)بالغة عربية 

بن حمزة  القاعة /د

24

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)علم الصرف 

9علية القاعة /د

 (م.أ)عروض 

20شماخي  القاعة /أ

 (م.أ)نص أدبي قديم 

32سبقاق القاعة/ د
االثنين

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

23راجح  القاعة /د.أ

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األربعاء

 (م.أ)بالغة عربية 

بن حمزة  القاعة /د

24

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)علم الصرف 

9علية القاعة /د

 (م.أ)عروض 

20شماخي  القاعة /أ

 (م.أ)نص أدبي قديم 

32سبقاق القاعة/ د
الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

     اجملموعة ب12الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

بودية رابح  القاعة /أ

32

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

زروقي أسماء  /د

23القاعة 

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األحد

 (م.أ)بالغة عربية 

بن حمزة   القاعة /د

11

 (م.أ)عروض 

19خينش القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)نص أدبي قديم 

30سبقاق القاعة/ د
االثنين

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

بودية رابح  القاعة /أ

32

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

زروقي أسماء  /د

23القاعة 

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األربعاء

 (م.أ)بالغة عربية 

بن حمزة   القاعة /د

11

 (م.أ)عروض 

19خينش القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)نص أدبي قديم 

30سبقاق القاعة/ د
الخميس

2020/2021              

         اجملموعة ب13الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

بودية رابح القاعة /أ

29

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

29عطافي  القاعة /أ
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)عروض 

19معامير  القاعة /أ

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األحد

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)بالغة عربية 

33يحي    القاعة /د

 (م.أ)نص أدبي قديم 

30غانية القاعة /أ
االثنين

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

بودية رابح القاعة /أ

29

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

29عطافي  القاعة /أ
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)عروض 

19معامير  القاعة /أ

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األربعاء

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)بالغة عربية 

33يحي    القاعة /د

 (م.أ)نص أدبي قديم 

30غانية القاعة /أ
الخميس

2020/2021              

      اجملموعة ب14الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

30دهينة القاعة / د

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

32غشة   القاعة /أ
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

9علية القاعة /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األحد

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ )1نقد أدبي قديم

33بورمل القاعة /د

 (م.أ)عروض 

19خينش  القاعة /أ
االثنين

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

30دهينة القاعة / د

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

32غشة   القاعة /أ
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

9علية القاعة /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األربعاء

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ )1نقد أدبي قديم

33بورمل القاعة /د

 (م.أ)عروض 

19خينش  القاعة /أ
الخميس

2020/2021              

        اجملموعة ب15الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م.أ)بالغة عربية 

8غشة   القاعة /أ

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

بودية رابح القاعة /أ

30

السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األحد

 (م.أ)علم الصرف 

عزوز حورية  /أ

08القاعة 

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)نص أدبي قديم 

30بركات  القاعة / د

 (م.أ)عروض 

21شماخي  القاعة /أ
االثنين

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م.أ)بالغة عربية 

8غشة   القاعة /أ

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

بودية رابح القاعة /أ

30

الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األربعاء

 (م.أ)علم الصرف 

عزوز حورية  /أ

08القاعة 

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)نص أدبي قديم 

30بركات  القاعة / د

 (م.أ)عروض 

21شماخي  القاعة /أ
الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

         اجملموعة ب16الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

بن بوزيان  القاعة /أ

32

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د

  (م.أ)بالغة عربية 

33جدي   القاعة /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األحد

 (م.أ)عروض 

بولقرون  القاعة /أ

09

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)نص أدبي قديم 

34سبقاق  القاعة / د

 (م.أ)علم الصرف 

18حناشي  القاعة /أ
االثنين

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

بن بوزيان  القاعة /أ

32

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د

  (م.أ)بالغة عربية 

33جدي   القاعة /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األربعاء

 (م.أ)عروض 

بولقرون  القاعة /أ

09

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)نص أدبي قديم 

34سبقاق  القاعة / د

 (م.أ)علم الصرف 

18حناشي  القاعة /أ
الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

          اجملموعة ب17الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

29دحومان  القاعة /أ

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

زماش    القاعة /د

34

السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األحد

 (م.أ)علم الصرف 

08عزوز القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)عروض 

21شماخي القاعة /أ

 (م.أ)نص أدبي قديم 

رفرافي   القاعة /د

29

االثنين

 1تقنيات البحث

Mزرمان المدرج /د

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

29دحومان  القاعة /أ

تقنيات التعبير 

جنان /الكتابي أ

Mالمدرج 

 (م)نص أدبي قديم

Mدهينة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

زماش    القاعة /د

34

الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

Mلهويمل المدرج /د

زروقي /علم النحو د

Mأسماء المدرج 
األربعاء

 (م.أ)علم الصرف 

08عزوز القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

مستاري المدرج /د

M

 (م.أ)عروض 

21شماخي القاعة /أ

 (م.أ)نص أدبي قديم 

رفرافي   القاعة /د

29

الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

             اجملموعة ب18الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

بودية رابح القاعة /أ

30

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)عروض 

09معامير  القاعة /أ

 (م.أ)علم الصرف 

11عزوز القاعة /أ
األحد

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)بالغة عربية 

لهويمل    القاعة /د

24

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

 (م.أ)نص أدبي قديم 

رفرافي   القاعة /د

29

االثنين

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

بودية رابح القاعة /أ

30

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)عروض 

09معامير  القاعة /أ

 (م.أ)علم الصرف 

11عزوز القاعة /أ
األربعاء

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)بالغة عربية 

لهويمل    القاعة /د

24

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

 (م.أ)نص أدبي قديم 

رفرافي   القاعة /د

29

الخميس

2020/2021              

       اجملموعة ج19الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

  (م.أ)بالغة عربية 

رفرافي م  القاعة /د

08

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

35عطافي  القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

34دحومان  القاعة /أ

  (م.أ)عروض 

22سعادة  القاعة /د
األحد

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

32راجية  القاعة /أ

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

االثنين

  (م.أ)بالغة عربية 

رفرافي م  القاعة /د

08

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

35عطافي  القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

34دحومان  القاعة /أ

  (م.أ)عروض 

22سعادة  القاعة /د
األربعاء

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

32راجية  القاعة /أ

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

الخميس

2020/2021              

       اجملموعة ج20الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 (م.أ)عروض 

34رهيوي القاعة /د

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

35غشة    القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

30دحومان  القاعة /أ

 (م.أ)علم الصرف 

20علية  القاعة /د
األحد

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

32راجية  القاعة /أ

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

االثنين

 (م.أ)عروض 

34رهيوي القاعة /د

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

35غشة    القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

30دحومان  القاعة /أ

 (م.أ)علم الصرف 

20علية  القاعة /د
األربعاء

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

32راجية  القاعة /أ

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

الخميس

2020/2021              

         اجملموعة ج21الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

34القطاع   القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

بن عمار   القاعة /د

33

 (م.أ)عروض 

بولقرون  القاعة /أ

12

 (م.أ)علم الصرف 

18حناشي  القاعة /أ
األحد

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ )1نقد أدبي قديم

33بورمل  القاعة /د

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

االثنين

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

34القطاع   القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

بن عمار   القاعة /د

33

 (م.أ)عروض 

بولقرون  القاعة /أ

12

 (م.أ)علم الصرف 

18حناشي  القاعة /أ
األربعاء

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ )1نقد أدبي قديم

33بورمل  القاعة /د

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

       اجملموعة ج22الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

رفرافي م    /د

08القاعة 

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)عروض 

بولقرون  القاعة /أ

12

 (م.أ)علم الصرف 

زروقي أسماء  /د

19القاعة 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

32دحومان القاعة /أ

 (م.أ)نص أدبي قديم 

بن عمار   القاعة /د

34

األحد

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

االثنين

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

رفرافي م    /د

08القاعة 

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)عروض 

بولقرون  القاعة /أ

12

 (م.أ)علم الصرف 

زروقي أسماء  /د

19القاعة 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

32دحومان القاعة /أ

 (م.أ)نص أدبي قديم 

بن عمار   القاعة /د

34

األربعاء

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

             اجملموعة ج23الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

29عطافي   القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

20غيابة  القاعة /أ

 (م.أ)عروض 

30شعبان القاعة /أ

 (م.أ)نص أدبي قديم 

33بركات   القاعة /د
األحد

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

  (م.أ)بالغة عربية 

34يحي  القاعة /د

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

االثنين

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)علم الصرف 

29عطافي   القاعة /أ

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

20غيابة  القاعة /أ

 (م.أ)عروض 

30شعبان القاعة /أ

 (م.أ)نص أدبي قديم 

33بركات   القاعة /د
األربعاء

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

  (م.أ)بالغة عربية 

34يحي  القاعة /د

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

           اجملموعة ج24الفوج



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1البحث تقنيات

N المدرج دندوقة/د

 (م.أ) عربية بالغة

 القاعة    جدي/د

36

 1قديم أدبي نقد

N المدرج راجح/د.أ

 (م)قديم أدبي نص

N المدرج دهينة/د
السبت

 (م) عروض

M المدرج دخية/د

 (م.أ)1قديم أدبي نقد

20 القاعة  غيابة/أ

 (م.أ) الصرف علم

 حورية عزوز/أ

11 القاعة

 (م.أ) قديم أدبي نص

 القاعة عمار بن/د

34
األحد

 التعبير تقنيات

 معامير/أ الكتابي

M المدرج

  رحيم/د النحو علم

M المدرج

 (م.أ) عروض

 القاعة  بولقرون/أ

20

 (م) عربية بالغة

 المدرج حمزة بن/د

M
االثنين

 1البحث تقنيات

N المدرج دندوقة/د

 (م.أ) عربية بالغة

 القاعة    جدي/د

36

 1قديم أدبي نقد

N المدرج راجح/د.أ

 (م)قديم أدبي نص

N المدرج دهينة/د
الثالثاء

 (م) عروض

M المدرج دخية/د

 (م.أ)1قديم أدبي نقد

20 القاعة  غيابة/أ

 (م.أ) الصرف علم

 حورية عزوز/أ

11 القاعة

 (م.أ) قديم أدبي نص

 القاعة عمار بن/د

34
األربعاء

 التعبير تقنيات

 معامير/أ الكتابي

M المدرج

  رحيم/د النحو علم

M المدرج

 (م.أ) عروض

 القاعة  بولقرون/أ

20

 (م) عربية بالغة

 المدرج حمزة بن/د

M
الخميس

2020/2021              

          اجملموعة ج25الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)عروض 

36جدي  القاعة /د

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

بن عمار  القاعة /د

33

 (م.أ)بالغة عربية 

32شعبان    القاعة /أ

 (م.أ)علم الصرف 

30حناشي  القاعة /أ
األحد

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

21غيابة  القاعة /أ

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

االثنين

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)عروض 

36جدي  القاعة /د

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

بن عمار  القاعة /د

33

 (م.أ)بالغة عربية 

32شعبان    القاعة /أ

 (م.أ)علم الصرف 

30حناشي  القاعة /أ
األربعاء

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

21غيابة  القاعة /أ

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

الخميس

2020/2021              

          اجملموعة ج26الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)عروض 

33رهيوي  القاعة /د

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)علم الصرف 

عزوز حورية  /أ

11القاعة 

 (م.أ)بالغة عربية 

زرمان    القاعة /د

29

األحد

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

18غيابة  القاعة /أ

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

 (م.أ)نص أدبي قديم 

بن عمار   القاعة /د

35

االثنين

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)عروض 

33رهيوي  القاعة /د

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)علم الصرف 

عزوز حورية  /أ

11القاعة 

 (م.أ)بالغة عربية 

زرمان    القاعة /د

29

األربعاء

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

18غيابة  القاعة /أ

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

 (م.أ)نص أدبي قديم 

بن عمار   القاعة /د

35

الخميس

2020/2021              

          اجملموعة ج27الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

زماش    القاعة /د

12

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

35بوسيف  القاعة /د

 (م.أ)علم الصرف 

36رحيم  القاعة /د

 (م.أ)عروض 

24شعبان  القاعة /أ
األحد

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

17غيابة القاعة /أ
االثنين

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

زماش    القاعة /د

12

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

35بوسيف  القاعة /د

 (م.أ)علم الصرف 

36رحيم  القاعة /د

 (م.أ)عروض 

24شعبان  القاعة /أ
األربعاء

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

17غيابة القاعة /أ
الخميس

2020/2021              

         اجملموعة ج28الفوج

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)



17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 التوقيت/ اليوم

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

29دحومان القاعة /أ

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

زماش    القاعة / د

12

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
السبت

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

بوسيف   القاعة /د

35

 (م.أ)علم الصرف 

36رحيم  القاعة /د

 (م.أ)عروض 

23شعبان  القاعة /أ
األحد

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

االثنين

 (م.أ)1نقد أدبي قديم

29دحومان القاعة /أ

 1تقنيات البحث

Nدندوقة المدرج /د

 (م.أ)بالغة عربية 

زماش    القاعة / د

12

 1نقد أدبي قديم

Nراجح المدرج /د.أ

 (م)نص أدبي قديم

Nدهينة المدرج /د
الثالثاء

دخية /د (م)عروض 

Mالمدرج 

 (م.أ)نص أدبي قديم 

بوسيف   القاعة /د

35

 (م.أ)علم الصرف 

36رحيم  القاعة /د

 (م.أ)عروض 

23شعبان  القاعة /أ
األربعاء

تقنيات التعبير 

معامير /الكتابي أ

Mالمدرج 

رحيم  /علم النحو د

Mالمدرج 

 (م)بالغة عربية 

بن حمزة المدرج /د

M

الخميس

أعمال موجهة (م.أ) حماضرة (م)

2020/2021              

         اجملموعة ج29الفوج


