
 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

عةالمجمو 1  جذع) االولى السنة الفوج 

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 أ01
 1أ01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 1النحو علم ألحد ا  
  كويحل

 مح    17م

 1النحو علم
  كويحل

 م أع    23ح

 اللغة فقه
 طبطوب

 مح    18م

 ألي إعالم اإلثنين  
 بوشاوي

 م أع    8ح

 واألدب اللغة مصادر
 عمرة بن

 م أع    7ح

 اللغة فقه
 زقرور

 م أع    11ح

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 مح    18م

 اإلنسانية الحضارة تاريخ الثالثاء  
 زيغمي

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص
 رعاش

 م أع    2ح

 1الكتابي التعبير تقنيات
 خينوش

 م أع    23ح

 شفهي تعبير نبيةاج لغة األربعاء 
 قطوشي

 م أع    20ح

 نثر) قديم أدبي نص
 رعاش

 مح    14م

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 م أع    23ح

 1البحث تقنيات الخميس
 زياد

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 أ01
 10أ01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 1النحو علم ألحد ا  
  كويحل

 مح    17م

 1النحو علم
 شلوش

 م أع    2ح

 اللغة فقه
 طبطوب

 مح    18م

 واألدب غةالل مصادر اإلثنين  
 ز سعدون

 م أع    22ح

 1الكتابي التعبير تقنيات
 دبابي

 م أع    19ح

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 مح    18م

 اإلنسانية الحضارة تاريخ الثالثاء  
 زيغمي

 مح    18م

 ألي إعالم
 زيادنة

 م أع    8ح

 نثر) قديم أدبي نص
 شعبان

 م أع    20ح

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 شرعا

 مح    14م

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 م أع    23ح

 اللغة فقه الخميس
 رواق

 م أع    1ح

 1البحث تقنيات
 زياد

 مح    18م

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 زعرور

 م أع    17ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 أ01
 11أ01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 1النحو علم ألحد ا  
  كويحل

 مح    17م

 شفهي تعبير اجنبية لغة
  كاهية

 م أع    6ح

 اللغة فقه
 طبطوب

 مح    18م

 واألدب اللغة مصادر اإلثنين  
 ز سعدون

 م أع    22ح

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 مح    18م

 اإلنسانية الحضارة تاريخ الثالثاء  
 زيغمي

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص
 شعبان

 م أع    3ح

 1الكتابي التعبير تقنيات
 ذيبون

 م أع    12ح

 1النحو علم
 دعموش بـن
 م أع    2ح

 اللغة فقه ألربعاءا 
 بـودوخة

 م أع    24ح

 ألي إعالم
 قرور

 م أع    8ح

 نثر) قديم أدبي نص
 رعاش

 مح    14م

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 م أع    12ح

 1البحث تقنيات الخميس
 زياد

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 أ01
 2أ01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 1النحو علم ألحد ا  
  كويحل

 مح    17م

 اللغة فقه
 طبطوب

 مح    18م

 1حوالن علم اإلثنين  
  كويحل

 م أع    21ح

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 مح    18م

 اإلنسانية الحضارة تاريخ الثالثاء  
 زيغمي

 مح    18م

    2  قديم  أدبي نقد
 خينوش

 م أع    7ح

 1الكتابي التعبير تقنيات
 خينوش

 م أع    7ح

 واألدب اللغة مصادر
 زغدود

 م أع    23ح

 ألي إعالم األربعاء 
 لصلج

 م أع    9ح

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 حميدي

 م أع    25ح

 نثر) قديم أدبي نص
 رعاش

 مح    14م

 نثر) قديم أدبي نص
 خوالد

 م أع    25ح

 اللغة فقه الخميس
 بـودرامة

 م أع    3ح

 1البحث تقنيات
 زياد

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 أ01
 3أ01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 1النحو علم ألحد ا  
  كويحل

 مح    17م

 اللغة فقه
 بـودرامة

 م أع    20ح

 اللغة قهف
 طبطوب

 مح    18م

 1النحو علم اإلثنين  
  كويحل

 م أع    23ح

    2  قديم  أدبي نقد
 خينوش

 م أع    22ح

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 مح    18م

 اإلنسانية الحضارة تاريخ الثالثاء  
 زيغمي

 مح    18م

 واألدب اللغة مصادر
  صالحي

 م أع    20ح

 ألي إعالم
 بوشاوي

 م أع    8ح

 1الكتابي التعبير تقنيات
  بوكثير

 م أع    1ح

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 رعاش

 مح    14م

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 لعوامن

 م أع    2ح

 1البحث تقنيات الخميس
 زياد

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص
 خوالد

 م أع    25ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

يداغوجيابالب المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 أ01
 4أ01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 1النحو علم ألحد ا  
  كويحل

 مح    17م

 اللغة فقه
 خةبـودو

 م أع    4ح

 اللغة فقه
 طبطوب

 مح    18م

 واألدب اللغة مصادر
 عمرة بن

 م أع    6ح

 1النحو علم اإلثنين  
  كويحل

 م أع    19ح

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 مح    18م

 اإلنسانية الحضارة تاريخ الثالثاء  
 زيغمي

 مح    18م

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 قماز

 م أع    27ح

 1الكتابي عبيرالت تقنيات
 ذيبون

 م أع    12ح

 ألي إعالم األربعاء 
 قرور

 م أع    8ح

 نثر) قديم أدبي نص
 رعاش

 م أع    24ح

 نثر) قديم أدبي نص
 رعاش

 مح    14م

    2  قديم  أدبي نقد الخميس
 بعيطيش

 م أع    7ح

 1البحث تقنيات
 زياد

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا لمكلفا العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 أ01
 5أ01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 1النحو علم ألحد ا  
  كويحل

 مح    17م

 للغةا فقه
 طبطوب

 مح    18م

 1النحو علم
 طراد

 م أع    15ح

 اللغة فقه اإلثنين  
 زقرور

 م أع    4ح

 واألدب اللغة مصادر
 زغدود

 م أع    2ح

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 مح    18م

 1الكتابي التعبير تقنيات
 خينوش

 م أع    24ح

 اإلنسانية الحضارة تاريخ الثالثاء  
 زيغمي

 مح    18م

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 الواعر

 م أع    25ح

    2  قديم  أدبي نقد
 عطوط

 م أع    20ح

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 رعاش

 م أع    21ح

 ألي إعالم
 لصلج

 م أع    9ح

 نثر) قديم أدبي نص
 رعاش

 مح    14م

 1البحث تقنيات الخميس
 زياد

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف ميدالع نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 أ01
 6أ01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 1النحو علم ألحد ا  
  كويحل

 مح    17م

 اللغة فقه
 طبطوب

 مح    18م

    2  قديم  أدبي نقد
 العيـاضي

 م أع    22ح

 1النحو علم اإلثنين  
 مدني حاج

 م أع    21ح

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 مح    18م

 واألدب اللغة مصادر
 زغدود

 م أع    23ح

 اإلنسانية الحضارة تاريخ الثالثاء  
 زيغمي

 مح    18م

 ألي إعالم
 عيسى بن
 م أع    9ح

 نثر) قديم أدبي نص
 رعاش

 م أع    4ح

 1الكتابي التعبير تقنيات
  صالحي

 م أع    6ح

 اللغة فقه األربعاء 
 زقرور

 م أع    4ح

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 مسوس

 م أع    27ح

 نثر) قديم أدبي نص
 رعاش

 مح    14م

 1البحث تقنيات الخميس
 زياد

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 أ01
 7أ01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 1النحو علم ألحد ا  
  كويحل

 مح    17م

    2  قديم  أدبي نقد
  اهلل عطاء

 م أع    15ح

 اللغة فقه
 طبطوب

 مح    18م

 1النحو علم اإلثنين  
 مدني حاج

 م أع    7ح

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 مح    18م

 اإلنسانية الحضارة تاريخ الثالثاء  
 زيغمي

 مح    18م

 ألي إعالم
 زيادنة

 م أع    9ح

 اللغة فقه األربعاء 
 د قادري

 م أع    23ح

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 توانسة

 م أع    17ح

 نثر) قديم أدبي نص
 رعاش

 مح    14م

 1الكتابي التعبير تقنيات
  صالحي

 م أع    22ح

 واألدب اللغة مصادر الخميس
 توابي

 م أع    22ح

 1البحث تقنيات
 زياد

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد بنائ  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 أ01
 8أ01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 1النحو علم ألحد ا  
  كويحل

 مح    17م

 1الكتابي التعبير تقنيات
  حامي

 م أع    11ح

 اللغة فقه
 طبطوب

 مح    18م

    2  قديم  أدبي نقد اإلثنين  
  منادي

 م أع    6ح

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 مح    18م

 اإلنسانية الحضارة تاريخ الثالثاء  
 زيغمي

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص
 ذيبون

 م أع    13ح

 ليأ إعالم
 عيسى بن
 م أع    9ح

 اللغة فقه األربعاء 
 زقرور

 م أع    2ح

 نثر) قديم أدبي نص
 رعاش

 مح    14م

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 دعاس

 م أع    24ح

 1النحو علم الخميس
 خلوي

 م أع    6ح

 1البحث تقنيات
 زياد

 مح    18م

 واألدب اللغة مصادر
 توابي

 م أع    24ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 أ01
 9أ01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 1النحو علم ألحد ا  
  كويحل

 مح    17م

 نثر) قديم أدبي نص
 ذيبون

 م أع    14ح

 1النحو علم
  كويحل

 م أع    2ح

 اللغة فقه
 طبطوب

 مح    18م

 ألي إعالم اإلثنين  
 قرور

 م أع    9ح

 اللغة فقه
 رواق

 م أع    12ح

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 مح    18م

    2  قديم  أدبي نقد
  منادي

 م أع    20ح

 اإلنسانية الحضارة تاريخ الثاءالث  
 زيغمي

 مح    18م

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 الواعر

 م أع    24ح

 1الكتابي التعبير تقنيات
  أعمارة

 م أع    7ح

 واألدب اللغة مصادر األربعاء 
 ز سعدون

 م أع    14ح

 نثر) قديم أدبي نص
 رعاش

 مح    14م

 1البحث تقنيات الخميس
 زياد

 مح    18م

قسمال رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 ب01
 1ب01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 اإلنسانية الحضارة تاريخ حدأل ا  
 لعيـادي

 مح    18م

 اللغة فقه
  القلـي

 م أع    05ح

 اللغة فقه
  القلـي

 مح    14م

    2  قديم  أدبي نقد اإلثنين  
 جابي

 م أع    6ح

 واألدب اللغة مصادر
 عمرة بن

 م أع    6ح

 1النحو علم الثالثاء  
 مذكور

 م أع    23ح

 1النحو علم
 مذكور

 مح    18م

 1البحث تقنيات
 عقون

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 جابي

 مح    18م

 1الكتابي التعبير تقنيات
 بوترعة

 م أع    1ح

 ألي إعالم
 لصلج

 م أع    9ح

    2  قديم  أدبي نقد
 ترشاق

 مح    18م

 شفهي تعبير اجنبية لغة الخميس
 دعاس

 م أع    25ح

 نثر) قديم أدبي نص
 خوالد

 م أع    22ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 ب01
 10ب01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 اللغة فقه ألحد ا  
 عقون

 م أع    2ح

 اإلنسانية الحضارة تاريخ
 لعيـادي

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص
 ذيبون

 م أع    21ح

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 هوقلي

 م أع    25ح

 اللغة فقه
  القلـي

 مح    14م

 واألدب اللغة مصادر اإلثنين  
 مالس

 م أع    12ح

 1النحو علم
 شدعمو بـن

 م أع    27ح

 ألي إعالم الثالثاء  
 عيسى بن
 م أع    9ح

 1النحو علم
 مذكور

 مح    18م

 1البحث تقنيات
 عقون

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 جابي

 مح    18م

 1الكتابي التعبير تقنيات
 بوترعة

 م أع    27ح

    2  قديم  أدبي نقد
 ترشاق

 مح    18م

    2  قديم  أدبي نقد الخميس
 شعبان

 م أع    22ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 ب01
 11ب01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 اإلنسانية الحضارة تاريخ ألحد ا  
 لعيـادي

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص
 حطاب

 م أع    3ح

 اللغة فقه
  القلـي

 مح    14م

    2  قديم  أدبي نقد اإلثنين  
 جابي

 م أع    4ح

 1النحو علم
 مذكور

 م أع    23ح

 واألدب اللغة مصادر الثالثاء  
 عقون

 م أع    3ح

 1النحو علم
 مذكور

 مح    18م

 1البحث تقنيات
 عقون

 مح    18م

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 الواعر

 م أع    24ح

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 جابي

 مح    18م

 اللغة فقه
 د قادري

 م أع    13ح

    2  قديم  أدبي نقد
 ترشاق

 مح    18م

 ألي إعالم الخميس
 عيسى بن
 م أع    9ح

 1الكتابي التعبير تقنيات
 بوترعة

 م أع    15ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 ب01
 2ب01

األول السداسي                        الجامعية سنةال  2 021/2 020 

 اإلنسانية الحضارة تاريخ ألحد ا  
 لعيـادي

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص
 حطاب

 م أع    3ح

 اللغة فقه
  القلـي

 م أع    20ح

 اللغة فقه
  القلـي

 مح    14م

 1النحو علم اإلثنين  
 مذكور

 م أع    12ح

 1الكتابي يرالتعب تقنيات
 خينوش

 م أع    22ح

 1النحو علم الثالثاء  
 مذكور

 مح    18م

 1البحث تقنيات
 عقون

 مح    18م

 ألي إعالم
 بوشاوي

 م أع    8ح

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 جابي

 مح    18م

    2  قديم  أدبي نقد
 توابي

 م أع    6ح

    2  قديم  أدبي نقد
 ترشاق

 مح    18م

 شفهي تعبير نبيةاج لغة الخميس
  شلغام

 م أع    20ح

 واألدب اللغة مصادر
 توابي

 م أع    20ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 ب01
 3ب01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 اإلنسانية الحضارة تاريخ ألحد ا  
 لعيـادي

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص
 حطاب

 م أع    3ح

 اللغة فقه
  القلـي

 مح    14م

 1النحو علم اإلثنين  
 مذكور

 م أع    10ح

 1النحو علم الثالثاء  
 مذكور

 مح    18م

 1البحث تقنيات
 عقون

 مح    18م

 ألي إعالم
 بوشاوي

 م أع    8ح

    2  قديم  أدبي نقد
 زغدود

 م أع    23ح

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 جابي

 مح    18م

 شفهي تعبير اجنبية لغة
  شلغام

 م أع    23ح

 1الكتابي التعبير تقنيات
  صالحي

 م أع    25ح

    2  قديم  أدبي نقد
 اقترش

 مح    18م

 اللغة فقه الخميس
 د قادري

 م أع    19ح

 واألدب اللغة مصادر
 رواق

 م أع    4ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

لىاالو السنة مشترك  جذع) 

 مشترك

 ب01
 4ب01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 اإلنسانية الحضارة تاريخ ألحد ا  
 لعيـادي

 مح    18م

 شفهي تعبير اجنبية لغة
  كاهية

 م أع    19ح

 اللغة فقه
  القلـي

 مح    14م

 واألدب اللغة مصادر اإلثنين  
 ز سعدون

 م أع    20ح

    2  قديم  أدبي نقد
 عالق

 م أع    1ح

 نثر) قديم أدبي نص الثالثاء  
 شعبان

 م أع    7ح

 1النحو علم
 مذكور

 مح    18م

 1البحث تقنيات
 عقون

 مح    18م

 ألي إعالم
 زيادنة

 م أع    9ح

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 جابي

 مح    18م

 اللغة فقه
 د قادري

 م أع    31ح

 1الكتابي التعبير تقنيات
 بوترعة

 م أع    15ح

    2  قديم  أدبي نقد
 ترشاق

 مح    18م

 1النحو علم الخميس
 زياد

 م أع    21ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 جذع) االولى السنة الفوج المجموعة 1

شتركم  جذع) االولى السنة 

 مشترك

 ب01
 5ب01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 اإلنسانية الحضارة تاريخ ألحد ا  
 لعيـادي

 مح    18م

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 هوقلي

 م أع    7ح

 اللغة فقه
  القلـي

 مح    14م

 واألدب اللغة مصادر اإلثنين  
 مالس

 م أع    05ح

 1الكتابي التعبير تقنيات
 براق

 م أع    7ح

 1النحو علم الثالثاء  
 مذكور

 مح    18م

 1البحث تقنيات
 عقون

 مح    18م

 1النحو علم
 مذكور

 م أع    2ح

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 جابي

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص
 خوالد

 م أع    25ح

    2  قديم  أدبي نقد
 ترشاق

 مح    18م

 ألي إعالم الخميس
 عيسى بن
 م أع    8ح

    2  قديم  أدبي نقد
 شعبان

 م أع    3ح

 اللغة فقه
 د قادري

 م أع    19ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

ولىاال السنة الفوج المجموعة 1  جذع) 

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 ب01
 6ب01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 ألي إعالم ألحد ا  
 قاسمي

 م أع    8ح

 اإلنسانية الحضارة تاريخ
 لعيـادي

 مح    18م

 1النحو علم
 شلوش

 م أع    4ح

 اللغة فقه
  القلـي

 مح    14م

 واألدب اللغة مصادر اإلثنين  
 رواق

 م أع    13ح

 اللغة فقه
 رواق

 م أع    19ح

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 دحماني

 م أع    21ح

 1النحو علم الثالثاء  
 مذكور

 مح    18م

 1البحث تقنيات
 عقون

 مح    18م

 1الكتابي التعبير تقنيات
  صالحي

 م أع    4ح

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 جابي

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص
 جابي

 م أع    21ح

    2  قديم  أدبي نقد
 توابي

 م أع    3ح

    2  قديم  أدبي نقد
 ترشاق

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

ولىاال السنة الفوج المجموعة 1  جذع) 

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 ب01
 7ب01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 اإلنسانية الحضارة تاريخ ألحد ا  
 لعيـادي

 مح    18م

 1الكتابي التعبير تقنيات
 ذيبون

 م أع    14ح

 ألي إعالم
 قاسمي

 م أع    8ح

 اللغة فقه
  القلـي

 مح    14م

 1النحو علم اإلثنين  
 خلوي

 م أع    26ح

    2  قديم  أدبي نقد
 العيـاضي

 م أع    3ح

 1النحو علم الثالثاء  
 مذكور

 مح    18م

 1البحث تقنيات
 عقون

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 جابي

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص
 حطاب

 م أع    7ح

    2  قديم  أدبي نقد
 ترشاق

 مح    18م

 شفهي تعبير اجنبية لغة الخميس
  كاهية

 م أع    27ح

 اللغة فقه
 د قادري

 م أع    19ح

 واألدب اللغة مصادر
 رواق

 م أع    2ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

فوجال المجموعة 1  جذع) االولى السنة 

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 ب01
 8ب01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 اإلنسانية الحضارة تاريخ ألحد ا  
 لعيـادي

 مح    18م

 شفهي تعبير اجنبية لغة
 الواعر

 م أع    21ح

 اللغة فقه
 عقون

 م أع    6ح

 اللغة فقه
  قلـيال

 مح    14م

 1النحو علم اإلثنين  
 مدني حاج

 م أع    24ح

 1الكتابي التعبير تقنيات
 بزازل

 م أع    15ح

    2  قديم  أدبي نقد
 زغدود

 م أع    12ح

 ألي إعالم الثالثاء  
 زيادنة

 م أع    8ح

 1النحو علم
 مذكور

 مح    18م

 1البحث تقنيات
 عقون

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 جابي

 مح    18م

 واألدب اللغة مصادر
  صالحي

 م أع    22ح

 نثر) قديم أدبي نص
 توابي

 م أع    1ح

    2  قديم  أدبي نقد
 ترشاق

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

جموعةالم 1  جذع) االولى السنة الفوج 

 جذع) االولى السنة مشترك

 مشترك

 ب01
 9ب01

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 1النحو علم ألحد ا  
 زياد

 م أع    21ح

 اإلنسانية الحضارة تاريخ
 لعيـادي

 مح    18م

 اللغة فقه
  القلـي

 مح    14م

 شفهي تعبير جنبيةا لغة اإلثنين  
 عيبود

 م أع    05ح

 ألي إعالم
 بوشاوي

 م أع    8ح

 اللغة فقه
 زقرور

 م أع    25ح

 1النحو علم الثالثاء  
 مذكور

 مح    18م

 1البحث تقنيات
 عقون

 مح    18م

 نثر) قديم أدبي نص األربعاء 
 جابي

 مح    18م

 واألدب اللغة مصادر
 مالس

 م أع    13ح

 نثر) قديم أدبي نص
 ابيج

 م أع    19ح

    2  قديم  أدبي نقد
 ترشاق

 مح    18م

 1الكتابي التعبير تقنيات الخميس
 بوترعة

 م أع    2ح

    2  قديم  أدبي نقد
 حدادي

 م أع    16ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 لغـة)  الثانية السنة الفوج المجموعة 2
 ب02 لغـة)  الثانية السنة

 1ب02

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 معاصر نقد ألحد ا  
 بارش

 م أع    22ح

 لسانية مدارس
 زياد

 مح    17م

 معاصر نقد
 مهادي

 مح    17م

 2النحو علم اإلثنين  
  مرغم

 م أع    3ح

 2النحو علم
 حميدات

 مح    18م

 معاصر نص الثالثاء  
 عياط

 م أع    17ح

 العالمي األدب إلى مدخل
  بـلوصيف

 مح    17م

 معاصر نص
 مسايل

 مح    17م

 عامة تعليميات
  بوكثير

 مح    14م

 المعاصرة النقدية مقاربات األربعاء 
 عطوط

 مح    18م

 تطبيقية لسانيات
 أ قرقور

 حم    17م

 تطبيقية لسانيات
 أ قرقور

 م أع    20ح

 اللغوي الجتماع علم الخميس
 فيران

 مح    17م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة
  شلغام

 م أع    17ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

وعةالمجم 2  لغـة)  الثانية السنة الفوج 
 ب02 لغـة)  الثانية السنة

 2ب02

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 لسانية مدارس ألحد ا  
 زياد

 مح    17م

 معاصر نقد
 مهادي

 مح    17م

 تطبيقية لسانيات
 عمرة بن

 م أع    20ح

 2النحو علم اإلثنين  
 حميدات

 م أع    10ح

 2النحو علم
 حميدات

 مح    18م

 معاصر نقد الثالثاء  
 بارش

 م أع    21ح

 العالمي األدب إلى مدخل
  بـلوصيف

 مح    17م

 معاصر نص
 مسايل

 مح    17م

 عامة تعليميات
  بوكثير

 مح    14م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة األربعاء 
  اهلل خاف

 م أع    14ح

 اصرةالمع النقدية مقاربات
 عطوط

 مح    18م

 معاصر نص
 حيدر

 م أع    21ح

 تطبيقية لسانيات
 أ قرقور

 مح    17م

 اللغوي الجتماع علم الخميس
 فيران

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

وجالف المجموعة 2  لغـة)  الثانية السنة 
 ب02 لغـة)  الثانية السنة

 3ب02

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 حديث نص ألحد ا  
 محجوبي

 م أع    3ح

 لسانية مدارس
 زياد

 مح    17م

 معاصر نقد
 مهادي

 مح    17م

 2النحو علم اإلثنين  
 حميدات

 م أع    3ح

 2النحو علم
 حميدات

 مح    18م

 العالمي األدب إلى مدخل الثالثاء  
  بـلوصيف

 مح    17م

 معاصر نص
 مسايل

 مح    17م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة
 مشيش

 م أع    15ح

 عامة تعليميات
  بوكثير

 مح    14م

 معاصر نقد األربعاء 
 بارش

 م أع    22ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
 عطوط

 مح    18م

 تطبيقية نياتلسا
 أ قرقور

 م أع    13ح

 تطبيقية لسانيات
 أ قرقور

 مح    17م

 اللغوي الجتماع علم الخميس
 فيران

 مح    17م

 معاصر نص
  بالم

 م أع    21ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 لغـة)  الثانية السنة الفوج المجموعة 2
 ب02 لغـة)  الثانية السنة

 4ب02

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 معاصر نقد ألحد ا  
  غالب بـن

 م أع    4ح

 لسانية مدارس
 زياد

 مح    17م

 معاصر نقد
 مهادي

 مح    17م

 معاصر نص اإلثنين  
 عياط

 م أع    17ح

 2النحو علم
 حميدات

 مح    18م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة الثالثاء  
 قماز

 م أع    20ح

 العالمي األدب إلى مدخل
  بـلوصيف

 مح    17م

 معاصر نص
 مسايل

 مح    17م

 عامة تعليميات
  بوكثير

 مح    14م

 المعاصرة النقدية مقاربات األربعاء 
 عطوط

 مح    18م

 قيةتطبي لسانيات
 بـوختالة

 م أع    20ح

 تطبيقية لسانيات
 أ قرقور

 مح    17م

 اللغوي الجتماع علم الخميس
 فيران

 مح    17م

 2النحو علم
 شيخ بـن

 م أع    4ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

جموعةالم 2  لغـة)  الثانية السنة الفوج 
 ب02 لغـة)  الثانية السنة

 5ب02

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 2النحو علم ألحد ا  
 شلوش

 م أع    6ح

 لسانية مدارس
 زياد

 مح    17م

 معاصر نقد
 مهادي

 مح    17م

 معاصر نقد اإلثنين  
 بسو

 م أع    20ح

 2النحو معل
 حميدات

 مح    18م

 تطبيقية لسانيات
 حبيلس بـن

 م أع    19ح

 العالمي األدب إلى مدخل الثالثاء  
  بـلوصيف

 مح    17م

 معاصر نص
 مسايل

 مح    17م

 عامة تعليميات
  بوكثير

 مح    14م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة األربعاء 
 زعرور

 م أع    25ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
 عطوط

 مح    18م

 معاصر نص
 بوذراع

 م أع    4ح

 تطبيقية لسانيات
 أ قرقور

 مح    17م

 اللغوي الجتماع علم الخميس
 فيران

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 لغـة)  الثانية السنة الفوج المجموعة 2
 ب02 لغـة)  الثانية السنة

 6ب02

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة ألحد ا  
 هوقلي

 م أع    24ح

 لسانية مدارس
 زياد

 مح    17م

 معاصر نقد
 مهادي

 مح    17م

 تطبيقية لسانيات اإلثنين  
 حبيلس بـن

 م أع    20ح

 2النحو علم
 حميدات

 مح    18م

 معاصر نقد الثالثاء  
 بسو

 م أع    24ح

 العالمي األدب إلى مدخل
  بـلوصيف

 مح    17م

 معاصر نص
 مسايل

 مح    17م

 عامة تعليميات
  بوكثير

 مح    14م

 2النحو علم األربعاء 
 حميدات

 م أع    6ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
 عطوط

 مح    18م

 تطبيقية لسانيات
 أ قرقور

 مح    17م

 اللغوي الجتماع علم الخميس
 فيران

 مح    17م

 معاصر نص
 بوذراع

 م أع    1ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

انيةالث السنة الفوج المجموعة 2  لغـة)  
 ب02 لغـة)  الثانية السنة

 7ب02

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 لسانية مدارس ألحد ا  
 زياد

 مح    17م

 معاصر نقد
 مهادي

 مح    17م

 معاصر نص
  كعبش

 م أع    21ح

 معاصر نقد اإلثنين  
  بومنقاش

 م أع    25ح

 2النحو علم
 حميدات

 مح    18م

 العالمي األدب إلى مدخل الثالثاء  
  بـلوصيف

 مح    17م

 معاصر نص
 مسايل

 مح    17م

 تطبيقية لسانيات
 أ قرقور

 م أع    22ح

 عامة تعليميات
  بوكثير

 مح    14م

 المعاصرة النقدية مقاربات األربعاء 
 عطوط

 مح    18م

 2النحو علم
 حميدات

 م أع    24ح

 تطبيقية لسانيات
 أ رقرقو

 مح    17م

 اللغوي الجتماع علم الخميس
 فيران

 مح    17م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة
  ن قرقور

 م أع    24ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

ةالثاني السنة الفوج المجموعة 2  لغـة)  
 ب02 لغـة)  الثانية السنة

 8ب02

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 لسانية مدارس ألحد ا  
 زياد

 مح    17م

 معاصر نقد
 مهادي

 مح    17م

 تطبيقية لسانيات
  منديل

 م أع    19ح

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة اإلثنين  
 عيبود

 م عأ    21ح

 معاصر نص
 عزاني

 م أع    15ح

 2النحو علم
 حميدات

 مح    18م

 العالمي األدب إلى مدخل الثالثاء  
  بـلوصيف

 مح    17م

 معاصر نص
 مسايل

 مح    17م

 معاصر نقد
 عطوط

 م أع    3ح

 عامة تعليميات
  بوكثير

 مح    14م

 المعاصرة النقدية مقاربات األربعاء 
 عطوط

 مح    18م

 2النحو علم
 حميدات

 م أع    6ح

 تطبيقية لسانيات
 أ قرقور

 مح    17م

 اللغوي الجتماع علم الخميس
 فيران

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 لغـة)  الثانية السنة الفوج المجموعة 2
ةالسن  ب02 لغـة)  الثانية 

 9ب02

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 2النحو علم ألحد ا  
 مغزي

 م أع    17ح

 لسانية مدارس
 زياد

 مح    17م

 معاصر نقد
 مهادي

 مح    17م

 تطبيقية لسانيات اإلثنين  
 دعموش بـن
 م أع    1ح

 2النحو علم
 حميدات

 مح    18م

 معاصر نص
 عزاني

 م أع    6ح

 معاصر نقد الثالثاء  
 بـرقرق

 م أع    26ح

 العالمي األدب إلى مدخل
  بـلوصيف

 مح    17م

 معاصر نص
 مسايل

 مح    17م

 عامة تعليميات
  بوكثير

 مح    14م

 المعاصرة النقدية مقاربات األربعاء 
 عطوط

 مح    18م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة
 مشيش

 م أع    15ح

 تطبيقية لسانيات
 أ قرقور

 مح    17م

 اللغوي الجتماع علم الخميس
 فيران

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثانية السنة الفوج المجموعة 3
 أ03 أدب) الثانية السنة

 1أ03

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 معاصر نقد ألحد ا  
 بارش

 م أع    25ح

 معاصر نقد
  بومنجل

 مح    16م

 العربية الشعرية اإلثنين  
  بومنقاش

 مح    14م

 معاصر نص
 مبرك

 مح    14م

 العربي األدب في الحداثة
 تومي بن

 مح    17م

 معاصر نص لثالثاءا  
 مبرك

 م أع    25ح

 العالمي األدب إلى مدخل
  بـلوصيف

 مح    14م

 المعاصرة النقدية مقاربات
  ذيب

 مح    16م

 تطبيقية لسانيات
 دعموش بـن

 م أع    22ح

 لسانية مدارس األربعاء 
 حبيلس بـن

 مح    17م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة
 زعرور

 م أع    24ح

 يقيةتطب لسانيات
 بـوختالة

 مح    14م

 2النحو علم الخميس
 شيخ بـن

 م أع    4ح

 2النحو علم
 بـودرامة

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثانية السنة الفوج المجموعة 3
انيةالث السنة  أ03 أدب) 

 2أ03

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 تطبيقية لسانيات ألحد ا  
  بونقطة

 م أع    23ح

 معاصر نقد
  بومنجل

 مح    16م

 العربية الشعرية اإلثنين  
  بومنقاش

 مح    14م

 معاصر نص
 مبرك

 مح    14م

 العربي األدب في الحداثة
 يتوم بن

 مح    17م

 معاصر نقد الثالثاء  
 بسو

 م أع    22ح

 العالمي األدب إلى مدخل
  بـلوصيف

 مح    14م

 المعاصرة النقدية مقاربات
  ذيب

 مح    16م

 لسانية مدارس األربعاء 
 حبيلس بـن

 مح    17م

 معاصر نص
 حيدر

 م أع    3ح

 تطبيقية لسانيات
 بـوختالة

 مح    14م

 شفوي و كتابي رتعبي أجنبية لغة الخميس
  ن قرقور

 م أع    24ح

 2النحو علم
 ش بوشارب

 م أع    7ح

 2النحو علم
 بـودرامة

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثانية السنة الفوج المجموعة 3
نةالس  أ03 أدب) الثانية 

 3أ03

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 معاصر نقد ألحد ا  
  بومنجل

 مح    16م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة
 الواعر

 م أع    23ح

 تطبيقية لسانيات اإلثنين  
 دعموش بـن
 م أع    1ح

 العربية الشعرية
  بومنقاش

 حم    14م

 معاصر نص
 مبرك

 مح    14م

 العربي األدب في الحداثة
 تومي بن

 مح    17م

 معاصر نص الثالثاء  
 مبرك

 م أع    22ح

 معاصر نص
 بارش

 م أع    23ح

 العالمي األدب إلى مدخل
  بـلوصيف

 مح    14م

 المعاصرة النقدية مقاربات
  ذيب

 مح    16م

 لسانية مدارس األربعاء 
 حبيلس بـن

 مح    17م

 تطبيقية لسانيات
 بـوختالة

 مح    14م

 2النحو علم الخميس
 وسطاني

 م أع    10ح

 2النحو علم
 بـودرامة

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

) الثانية السنة الفوج المجموعة 3 بأد  
 أ03 أدب) الثانية السنة

 4أ03

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 2النحو علم ألحد ا  
  مرغم

 م أع    21ح

 معاصر نقد
  بومنجل

 مح    16م

 العربية الشعرية اإلثنين  
  بومنقاش

 مح    14م

 معاصر نص
 مبرك

 مح    14م

 معاصر نص
 مبرك

 م أع    17ح

 العربي األدب في الحداثة
 تومي بن

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل الثالثاء  
  بـلوصيف

 مح    14م

 معاصر نقد
 بسو

 م أع    25ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
  ذيب

 مح    16م

 تطبيقية لسانيات األربعاء 
 صوشة

 م أع    19ح

 لسانية مدارس
 حبيلس بـن

 مح    17م

 تطبيقية لسانيات
 ختالةبـو

 مح    14م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة الخميس
 لحدب

 م أع    11ح

 2النحو علم
 بـودرامة

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثانية السنة الفوج المجموعة 3
 أ03 أدب) الثانية السنة

 5أ03

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 معاصر نقد ألحد ا  
  غالب بـن

 م أع    22ح

 معاصر نقد
  بومنجل

 مح    16م

 العربية الشعرية اإلثنين  
  بومنقاش

 مح    14م

 معاصر نص
 مبرك

 مح    14م

 معاصر نص
 مبرك

 م أع    17ح

 العربي األدب في الحداثة
 تومي بن

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل الثالثاء  
  بـلوصيف

 مح    14م

 المعاصرة النقدية مقاربات
  ذيب

 مح    16م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة األربعاء 
 قطوشي

 م أع    20ح

 لسانية مدارس
 حبيلس بـن

 مح    17م

 تطبيقية لسانيات
 حبيلس بـن

 م أع    4ح

 تطبيقية لسانيات
 بـوختالة

 مح    14م

 2النحو علم الخميس
 كركار

 م أع    15ح

 2النحو علم
 بـودرامة

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

انيةالث السنة الفوج المجموعة 3  أدب) 
 أ03 أدب) الثانية السنة

 6أ03

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 معاصر نقد ألحد ا  
  بومنجل

 مح    16م

 تطبيقية لسانيات
  منديل

 م أع    24ح

 العربية الشعرية اإلثنين  
  بومنقاش

 مح    14م

 معاصر نص
 مبرك

 مح    14م

 العربي ألدبا في الحداثة
 تومي بن

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل الثالثاء  
  بـلوصيف

 مح    14م

 معاصر نقد
  ذيب

 م أع    3ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
  ذيب

 مح    16م

 2النحو علم األربعاء 
 مدني حاج

 م أع    3ح

 لسانية مدارس
 حبيلس بـن

 مح    17م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة
 ديحمي

 م أع    23ح

 تطبيقية لسانيات
 بـوختالة

 مح    14م

 معاصر نص الخميس
 حيدر

 م أع    23ح

 2النحو علم
 بـودرامة

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثانية السنة الفوج المجموعة 3
 أ03 أدب) الثانية السنة

 7أ03

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 معاصر نص ألحد ا  
 عبيد بـن

 م أع    7ح

 معاصر نقد
  بومنجل

 مح    16م

 العربية الشعرية اإلثنين  
  بومنقاش

 مح    14م

 معاصر نص
 مبرك

 مح    14م

 معاصر نقد
  ذيب

 م أع    27ح

 العربي األدب في الحداثة
 تومي بن

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل الثالثاء  
  بـلوصيف

 مح    14م

 تطبيقية لسانيات
 دعموش بـن

 م أع    05ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
  ذيب

 مح    16م

 لسانية مدارس األربعاء 
 حبيلس بـن

 مح    17م

 تطبيقية لسانيات
 بـوختالة

 مح    14م

 2النحو علم الخميس
 كركار

 م أع    15ح

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة
 لحدب

 م أع    16ح

 2النحو علم
 بـودرامة

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثانية السنة الفوج المجموعة 3
 أ03 أدب) الثانية السنة

 8أ03

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 معاصر نص ألحد ا  
 بـرقرق

 م أع    12ح

 معاصر نقد
  بومنجل

 مح    16م

 العربية الشعرية اإلثنين  
  بومنقاش

 مح    14م

 معاصر نص
 مبرك

 مح    14م

 معاصر نقد
  ذيب

 م أع    24ح

 العربي األدب في الحداثة
 تومي بن

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل الثالثاء  
  بـلوصيف

 مح    14م

 تطبيقية لسانيات
 أ قرقور

 م أع    22ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
  ذيب

 مح    16م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة األربعاء 
 مسوس

 م أع    1ح

 ةلساني مدارس
 حبيلس بـن

 مح    17م

 2النحو علم
 رفاوي

 م أع    21ح

 تطبيقية لسانيات
 بـوختالة

 مح    14م

 2النحو علم الخميس
 بـودرامة

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

فوجال المجموعة 3  أدب) الثانية السنة 
 أ03 أدب) الثانية السنة

 9أ03

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 معاصر نقد ألحد ا  
  بومنجل

 مح    16م

 معاصر نص
 عزاني

 م أع    23ح

 معاصر نقد اإلثنين  
  غالب بـن

 م أع    7ح

 العربية الشعرية
  بومنقاش

 مح    14م

 معاصر نص
 مبرك

 مح    14م

 العربي األدب في الحداثة
 تومي بن

 مح    17م

 2النحو علم الثالثاء  
 العايب

 م أع    17ح

 العالمي األدب إلى مدخل
  بـلوصيف

 مح    14م

 المعاصرة النقدية مقاربات
  ذيب

 مح    16م

 تطبيقية لسانيات
 أ قرقور

 م أع    20ح

 لسانية مدارس األربعاء 
 سحبيل بـن

 مح    17م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة
  اهلل خاف

 م أع    7ح

 تطبيقية لسانيات
 بـوختالة

 مح    14م

 2النحو علم الخميس
 بـودرامة

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقـد) الثانية السنة الفوج المجموعة 4
 ج04 نقـد) الثانية السنة

 1ج04

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 2النحو علم ألحد ا  
 طراد

 م أع    23ح

 2النحو علم
 شيخ بـن

 مح    17م

 معاصر نص
 فروجي

 مح    17م

 معاصر نقد اإلثنين  
 محجوبي

 حم    14م

 معاصر نص
 عياط

 م أع    17ح

 جزائري أدبي نقد
 فروجي

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل
 تومي بن

 مح    17م

 معاصر نقد الثالثاء  
  ذيب

 م أع    23ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
 دعيش

 مح    18م

 لسانية مدارس
  تروش

 مح    18م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة األربعاء 
  شلغام

 م أع    2ح

 تطبيقية لسانيات
 خنوفة بو

 م أع    12ح

 تطبيقية لسانيات
 خنوفة بو

 مح    18م

 ومعارف نقد الخميس
 بوذراع

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

سنةال الفوج المجموعة 4  نقـد) الثانية 
 ج04 نقـد) الثانية السنة

 2ج04

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة ألحد ا  
 و قرقور

 م أع    05ح

 معاصر نقد
 عزاني

 م أع    13ح

 2النحو علم
 شيخ بـن

 مح    17م

 معاصر نص
 فروجي

 مح    17م

 معاصر نقد إلثنينا  
 محجوبي

 مح    14م

 جزائري أدبي نقد
 فروجي

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل
 تومي بن

 مح    17م

 معاصر نص الثالثاء  
 عياط

 م أع    17ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
 دعيش

 مح    18م

 لسانية مدارس
  تروش

 مح    18م

 2النحو علم األربعاء 
 مدني حاج

 م أع    26ح

 تطبيقية سانياتل
 خنوفة بو

 مح    18م

 ومعارف نقد الخميس
 بوذراع

 مح    18م

 تطبيقية لسانيات
 خنوفة بو
 م أع    6ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقـد) الثانية السنة الفوج المجموعة 4
 ج04 نقـد) الثانية السنة

 3ج04

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة ألحد ا  
  كاهية

 م أع    17ح

 2النحو علم
 شيخ بـن

 مح    17م

 معاصر نص
 فروجي

 مح    17م

 معاصر نقد اإلثنين  
 محجوبي

 مح    14م

 جزائري بيأد نقد
 فروجي

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل
 تومي بن

 مح    17م

 معاصر نص الثالثاء  
 عياط

 م أع    15ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
 دعيش

 مح    18م

 لسانية مدارس
  تروش

 مح    18م

 معاصر نقد األربعاء 
 بارش

 م أع    11ح

 تطبيقية لسانيات
 خنوفة بو

 مح    18م

 ومعارف نقد الخميس
 بوذراع

 مح    18م

 2النحو علم
 شيخ بـن

 م أع    13ح

 تطبيقية لسانيات
 خنوفة بو

 م أع    23ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقـد) الثانية السنة الفوج المجموعة 4
لثانيةا السنة  ج04 نقـد) 

 4ج04

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 معاصر نقد ألحد ا  
  غالب بـن

 م أع    6ح

 2النحو علم
 شيخ بـن

 مح    17م

 معاصر نص
 فروجي

 مح    17م

 معاصر نقد اإلثنين  
 محجوبي

 مح    14م

 تطبيقية لسانيات
 حبيلس بـن

 م أع    25ح

 جزائري أدبي نقد
 فروجي

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل
 تومي بن

 مح    17م

 المعاصرة النقدية مقاربات الثالثاء  
 دعيش

 مح    18م

 لسانية مدارس
  تروش

 مح    18م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة األربعاء 
  اهلل خاف

 م أع    19ح

 تطبيقية لسانيات
 خنوفة بو

 مح    18م

 صرمعا نص
 بوذراع

 م أع    1ح

 ومعارف نقد الخميس
 بوذراع

 مح    18م

 2النحو علم
 وسطاني

 م أع    12ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقـد) الثانية السنة الفوج المجموعة 4
 ج04 نقـد) الثانية السنة

 5ج04

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 تطبيقية لسانيات ألحد ا  
 عمرة بن

 م أع    12ح

 2النحو علم
 شيخ بـن

 مح    17م

 معاصر نص
 فروجي

 مح    17م

 معاصر نقد اإلثنين  
 محجوبي

 مح    14م

 معاصر نقد
  غالب بـن

 م أع    26ح

 جزائري يأدب نقد
 فروجي

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل
 تومي بن

 مح    17م

 2النحو علم الثالثاء  
 شلوش

 م أع    11ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
 دعيش

 مح    18م

 لسانية مدارس
  تروش

 مح    18م

 تطبيقية لسانيات األربعاء 
 خنوفة بو

 مح    18م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة
 قطوشي

 م أع    19ح

 ومعارف نقد الخميس
 بوذراع

 مح    18م

 معاصر نص
 حيدر

 م أع    7ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقـد) الثانية السنة الفوج المجموعة 4
 ج04 نقـد) الثانية السنة

 6ج04

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 تطبيقية لسانيات ألحد ا  
  بونقطة

 م أع    1ح

 2النحو علم
 شيخ بـن

 م أع    25ح

 2النحو علم
 شيخ بـن

 مح    17م

 معاصر نص
 فروجي

 مح    17م

 معاصر نقد اإلثنين  
 محجوبي

 مح    14م

 جزائري أدبي نقد
 فروجي

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل
 تومي بن

 مح    17م

 معاصر نص الثالثاء  
 ف سعدون

 م أع    19ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
 دعيش

 مح    18م

 لسانية مدارس
  تروش

 مح    18م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة األربعاء 
 لعوامن

 م أع    05ح

 تطبيقية لسانيات
 خنوفة بو

 مح    18م

 معاصر نقد
 عطوط

 م أع    21ح

 ومعارف نقد الخميس
 بوذراع

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقـد) الثانية السنة الفوج المجموعة 4
 ج04 نقـد) الثانية السنة

 7ج04

األول السداسي                        معيةالجا السنة  2 021/2 020 

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة ألحد ا  
 الواعر

 م أع    17ح

 2النحو علم
 شيخ بـن

 م أع    22ح

 2النحو علم
 شيخ بـن

 مح    17م

 معاصر نص
 فروجي

 مح    17م

 معاصر نقد اإلثنين  
 محجوبي

 مح    14م

 تطبيقية لسانيات
 لةبـوختا

 م أع    27ح

 جزائري أدبي نقد
 فروجي

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل
 تومي بن

 مح    17م

 المعاصرة النقدية مقاربات الثالثاء  
 دعيش

 مح    18م

 لسانية مدارس
  تروش

 مح    18م

 معاصر نقد
 عطوط

 م أع    3ح

 تطبيقية لسانيات األربعاء 
 خنوفة بو

 مح    18م

 معاصر نص
 حيدر

 م أع    23ح

 ومعارف نقد الخميس
 بوذراع

 مح    18م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقـد) الثانية السنة الفوج المجموعة 4
 ج04 نقـد) الثانية السنة

 8ج04

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 معاصر نص ألحد ا  
 بـرقرق

 م أع    05ح

 2النحو علم
 شيخ بـن

 مح    17م

 معاصر نص
 فروجي

 مح    17م

 معاصر نقد اإلثنين  
 محجوبي

 مح    14م

 جزائري أدبي نقد
 فروجي

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل
 تومي بن

 مح    17م

 2النحو علم الثاءالث  
 شلوش

 م أع    15ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
 دعيش

 مح    18م

 لسانية مدارس
  تروش

 مح    18م

 تطبيقية لسانيات األربعاء 
 خنوفة بو

 مح    18م

 معاصر نقد
 عطوط

 م أع    6ح

 ومعارف نقد الخميس
 بوذراع

 مح    18م

 تطبيقية لسانيات
 خنوفة بو
 م أع    6ح

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة
 دعاس

 م أع    21ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقـد) الثانية السنة الفوج المجموعة 4
 ج04 نقـد) الثانية السنة

 9ج04

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 معاصر نص ألحد ا  
 بـرقرق

 م أع    22ح

 2النحو علم
 شيخ بـن

 مح    17م

 معاصر نص
 فروجي

 مح    17م

 معاصر نقد اإلثنين  
 محجوبي

 مح    14م

 جزائري أدبي نقد
 فروجي

 مح    17م

 العالمي األدب إلى مدخل
 تومي بن

 مح    17م

 معاصر نقد الثاءالث  
  بومنقاش

 م أع    12ح

 المعاصرة النقدية مقاربات
 دعيش

 مح    18م

 لسانية مدارس
  تروش

 مح    18م

 تطبيقية لسانيات األربعاء 
 بـوختالة

 م أع    16ح

 تطبيقية لسانيات
 خنوفة بو

 مح    18م

 ومعارف نقد الخميس
 بوذراع

 مح    18م

 شفوي و كتابي تعبير أجنبية لغة
 امنلعو

 م أع    27ح

 2النحو علم
 ش بوشارب

 م أع    27ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 لغــة) الثالثة السنة الفوج المجموعة 5
 ب05 لغــة) الثالثة السنة

 1 ب05

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 الفنولوجيا ألحد ا  
 طبطوب

 مح    16م

 الصرفي التطبيق
 مغزي

 مح    16م

 النحوي التطبيق
 بـودرامة

 مح    16م

 الصرفي التطبيق اإلثنين  
 مغزي

 م أع    3ح

 والمواطنة الحكامة
  راشدي

 مح    18م

 النحوي التطبيق
 ماضي

 م أع    20ح

 التطبيقية التعليميات األربعاء 
 فيران

 مح    14م

 القرآنية للقراءات اللغوي التوجيه
  هدنة

 مح    14م

 الحاسوبية اللسانيات الخميس
 حزام

 مح    16م

 التطبيقية التعليميات
 فيران

 م أع    12ح

 الحاسوبية اللسانيات
 حزام

 م أع    26ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف ميدالع نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 لغــة) الثالثة السنة الفوج المجموعة 5
 ب05 لغــة) الثالثة السنة

 2 ب05

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 الفنولوجيا ألحد ا  
 طبطوب

 مح    16م

 الصرفي التطبيق
 مغزي

 مح    16م

 النحوي التطبيق
 ماضي

 م أع    4ح

 النحوي التطبيق
 بـودرامة

 مح    16م

 الصرفي التطبيق اإلثنين  
 مغزي

 م أع    15ح

 والمواطنة الحكامة
  راشدي

 مح    18م

 التطبيقية التعليميات األربعاء 
 فيران

 مح    14م

 القرآنية للقراءات اللغوي التوجيه
  هدنة

 مح    14م

 الحاسوبية اللسانيات الخميس
 حزام

 مح    16م

 الحاسوبية اللسانيات
 حزام

 م أع    25ح

 التطبيقية التعليميات
 فيران

 م أع    3ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

فوجال المجموعة 5  لغــة) الثالثة السنة 
 ب05 لغــة) الثالثة السنة

 3 ب05

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 الفنولوجيا ألحد ا  
 طبطوب

 مح    16م

 الصرفي التطبيق
 مغزي

 مح    16م

 الصرفي التطبيق
 مغزي

 م أع    20ح

 النحوي التطبيق
 بـودرامة

 مح    16م

 الحاسوبية اللسانيات إلثنينا  
 حزام

 م أع    20ح

 والمواطنة الحكامة
  راشدي

 مح    18م

 التطبيقية التعليميات األربعاء 
 فيران

 مح    14م

 القرآنية للقراءات اللغوي التوجيه
  هدنة

 مح    14م

 التطبيقية التعليميات
 فيران

 م أع    2ح

 الحاسوبية اللسانيات الخميس
 حزام

 مح    16م

 النحوي لتطبيقا
 خلوي

 م أع    20ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 لغــة) الثالثة السنة الفوج المجموعة 5
 ب05 لغــة) الثالثة السنة

 4 ب05

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 الفنولوجيا ألحد ا  
 طبطوب

 مح    16م

 الصرفي التطبيق
 مغزي

 مح    16م

 التطبيقية التعليميات
 طيبي

 م أع    7ح

 النحوي التطبيق
 بـودرامة

 مح    16م

 الحاسوبية اللسانيات اإلثنين  
 حزام

 م أع    23ح

 النحوي التطبيق
 ماضي

 م أع    05ح

 والمواطنة الحكامة
  راشدي

 مح    18م

 التطبيقية التعليميات األربعاء 
 فيران

 مح    14م

 القرآنية للقراءات اللغوي التوجيه
  هدنة

 مح    14م

 الصرفي التطبيق
 ز سعدون

 م أع    17ح

 الحاسوبية اللسانيات الخميس
 حزام

 مح    16م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

داغوجيابالبي المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 لغــة) الثالثة السنة الفوج المجموعة 5
 ب05 لغــة) الثالثة السنة

 5 ب05

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 الفنولوجيا ألحد ا  
 طبطوب

 مح    16م

 الصرفي التطبيق
 مغزي

 مح    16م

 التطبيقية التعليميات
 طيبي

 م أع    15ح

 النحوي التطبيق
 بـودرامة

 مح    16م

 الحاسوبية اللسانيات اإلثنين  
  بونقطة

 م أع    6ح

 والمواطنة الحكامة
  راشدي

 مح    18م

 النحوي التطبيق
 ماضي

 م أع    4ح

 الصرفي التطبيق
 مغزي

 م أع    13ح

 التطبيقية التعليميات األربعاء 
 فيران

 مح    14م

 القرآنية للقراءات اللغوي التوجيه
  هدنة

 مح    14م

 الحاسوبية اللسانيات الخميس
 حزام

 مح    16م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

ةالثالث السنة الفوج المجموعة 5  لغــة) 
 ب05 لغــة) الثالثة السنة

 6 ب05

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 الفنولوجيا ألحد ا  
 طبطوب

 مح    16م

 الصرفي التطبيق
 مغزي

 مح    16م

 النحوي التطبيق
 ماضي

 م أع    25ح

 النحوي التطبيق
 بـودرامة

 مح    16م

 المواطنةو الحكامة اإلثنين  
  راشدي

 مح    18م

 التطبيقية التعليميات
 طيبي

 م أع    2ح

 التطبيقية التعليميات األربعاء 
 فيران

 مح    14م

 القرآنية للقراءات اللغوي التوجيه
  هدنة

 مح    14م

 الصرفي التطبيق
 ز سعدون

 م أع    17ح

 الحاسوبية اللسانيات الخميس
 حزام

 مح    16م

 الحاسوبية اللسانيات
 غجاتي

 م أع    11ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 لغــة) الثالثة السنة الفوج المجموعة 5
 ب05 لغــة) الثالثة السنة

 7 ب05

ولاأل السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 الفنولوجيا ألحد ا  
 طبطوب

 مح    16م

 الصرفي التطبيق
 مغزي

 مح    16م

 الصرفي التطبيق
  مرغم

 م أع    19ح

 النحوي التطبيق
 بـودرامة

 مح    16م

 الحاسوبية اللسانيات اإلثنين  
  بونقطة

 م أع    2ح

 والمواطنة الحكامة
  راشدي

 مح    18م

 التطبيقية التعليميات
 يطيب

 م أع    24ح

 التطبيقية التعليميات األربعاء 
 فيران

 مح    14م

 القرآنية للقراءات اللغوي التوجيه
  هدنة

 مح    14م

 الحاسوبية اللسانيات الخميس
 حزام

 مح    16م

 النحوي التطبيق
 خلوي

 م أع    05ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 لغــة) الثالثة السنة الفوج المجموعة 5
 ب05 لغــة) الثالثة السنة

 8 ب05

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 الفنولوجيا ألحد ا  
 طبطوب

 مح    16م

 الصرفي التطبيق
 مغزي

 مح    16م

 لنحويا التطبيق
 بـودرامة

 مح    16م

 الصرفي التطبيق اإلثنين  
  مرغم

 م أع    14ح

 والمواطنة الحكامة
  راشدي

 مح    18م

 النحوي التطبيق
 خلوي

 م أع    4ح

 التطبيقية التعليميات
 طيبي

 م أع    22ح

 التطبيقية التعليميات األربعاء 
 فيران

 مح    14م

 القرآنية للقراءات اللغوي التوجيه
  هدنة

 مح    14م

 الحاسوبية اللسانيات الخميس
 حزام

 مح    16م

 الحاسوبية اللسانيات
 غجاتي

 م أع    11ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 لغــة) الثالثة السنة الفوج المجموعة 5
لثالثةا السنة  ب05 لغــة) 

 9 ب05

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 الفنولوجيا ألحد ا  
 طبطوب

 مح    16م

 الصرفي التطبيق
 مغزي

 مح    16م

 الحاسوبية اللسانيات
  بونقطة

 م أع    24ح

 النحوي التطبيق
 بـودرامة

 مح    16م

 الصرفي التطبيق اإلثنين  
  غممر

 م أع    22ح

 والمواطنة الحكامة
  راشدي

 مح    18م

 النحوي التطبيق
 خلوي

 م أع    14ح

 التطبيقية التعليميات األربعاء 
 فيران

 مح    14م

 القرآنية للقراءات اللغوي التوجيه
  هدنة

 مح    14م

 التطبيقية التعليميات
 خنوفة بو

 م أع    12ح

 الحاسوبية اللسانيات الخميس
 حزام

 مح    16م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثالثة السنة الفوج المجموعة 6
 أ06 أدب) الثالثة السنة

 1أ06

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 المقارن األدب اإلثنين  
 يحي

 مح    16م

 الهامش أدب
 زدادقة

 مح    16م

 المغاربي المسرح الثالثاء  
 عائشة بـن

 مح    17م

 والمواطنة الحكامة
 زيغمي

 مح    14م

 مغاربي سردي نص
 ف سعدون

 م أع    1ح

 المغاربي المسرح األربعاء 
 عائشة بـن

 م أع    22ح

 المغاربي الشعري النص
 مسالتي

 مح    16م

 مغاربي شعبي أدب
 عزوي

 مح    16م

 المغاربي الشعري النص الخميس
  بالم

 م أع    05ح

 مغاربي سردي نص
 دريدي

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

لسنةا الفوج المجموعة 6  أدب) الثالثة 
 أ06 أدب) الثالثة السنة

 2أ06

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 المقارن األدب اإلثنين  
 يحي

 مح    16م

 الهامش أدب
 زدادقة

 مح    16م

 المغاربي المسرح
  ذياب

 م أع    13ح

 المغاربي المسرح الثالثاء  
 عائشة بـن

 حم    17م

 والمواطنة الحكامة
 زيغمي

 مح    14م

 مغاربي سردي نص
 ف سعدون

 م أع    6ح

 المغاربي الشعري النص األربعاء 
 مسالتي

 مح    16م

 مغاربي شعبي أدب
 عزوي

 مح    16م

 مغاربي سردي نص الخميس
 دريدي

 مح    17م

 المغاربي الشعري النص
  بالم

 م أع    05ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثالثة السنة الفوج المجموعة 6
 أ06 أدب) الثالثة السنة

 3أ06

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 المقارن األدب اإلثنين  
 يحي

 مح    16م

 الهامش أدب
 زدادقة

 مح    16م

 المغاربي المسرح
 مسايل

 م أع    21ح

 المغاربي المسرح الثالثاء  
 عائشة بـن

 مح    17م

 والمواطنة الحكامة
 زيغمي

 مح    14م

 المغاربي الشعري النص
 مسالتي

 م أع    17ح

 مغاربي سردي نص األربعاء 
 ف سعدون

 م أع    7ح

 المغاربي الشعري النص
 مسالتي

 مح    16م

 مغاربي شعبي أدب
 عزوي

 مح    16م

 مغاربي سردي نص الخميس
 دريدي

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثالثة السنة الفوج المجموعة 6
 أ06 أدب) الثالثة السنة

 4أ06

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 المقارن األدب اإلثنين  
 يحي

 مح    16م

 الهامش أدب
 زدادقة

 مح    16م

 المغاربي الشعري النص
  بالم

 م أع    10ح

 المغاربي المسرح الثالثاء  
 عائشة بـن

 مح    17م

 والمواطنة الحكامة
 زيغمي

 مح    14م

 المغاربي المسرح
 عزوي

 م أع    3ح

 مغاربي سردي نص األربعاء 
 ف سعدون

 م أع    4ح

 المغاربي الشعري النص
 مسالتي

 مح    16م

 مغاربي شعبي أدب
 عزوي

 مح    16م

 مغاربي سردي نص الخميس
 دريدي

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثالثة السنة الفوج المجموعة 6
 أ06 أدب) الثالثة السنة

 5أ06

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 المقارن األدب اإلثنين  
 يحي

 مح    16م

 الهامش أدب
 زدادقة

 مح    16م

 المغاربي الشعري النص
  بالم

 م أع    10ح

 المغاربي المسرح الثالثاء  
 عائشة بـن

 مح    17م

 والمواطنة الحكامة
 زيغمي

 مح    14م

 المغاربي المسرح
 عزوي

 م أع    21ح

 مغاربي سردي نص األربعاء 
 دريدي

 م أع    05ح

 المغاربي الشعري النص
 مسالتي

 مح    16م

 مغاربي شعبي أدب
 عزوي

 مح    16م

 مغاربي سردي نص الخميس
 دريدي

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثالثة السنة الفوج المجموعة 6
 أ06 أدب) الثالثة السنة

 6أ06

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 المقارن األدب اإلثنين  
 يحي

 مح    16م

 الهامش أدب
 زدادقة

 مح    16م

 المغاربي المسرح الثالثاء  
 عائشة بـن

 مح    17م

 والمواطنة الحكامة
 زيغمي

 مح    14م

 المغاربي المسرح
 عزوي

 م أع    25ح

 المغاربي الشعري النص األربعاء 
 سالتيم

 م أع    11ح

 المغاربي الشعري النص
 مسالتي

 مح    16م

 مغاربي شعبي أدب
 عزوي

 مح    16م

 مغاربي سردي نص الخميس
 دريدي

 م أع    23ح

 مغاربي سردي نص
 دريدي

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثالثة السنة الفوج المجموعة 6
 أ06 أدب) الثالثة السنة

 7أ06

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 المقارن األدب اإلثنين  
 يحي

 مح    16م

 الهامش أدب
 زدادقة

 مح    16م

 المغاربي الشعري النص
  بالم

 م أع    1ح

 المغاربي المسرح الثالثاء  
 عائشة بـن

 مح    17م

 والمواطنة الحكامة
 زيغمي

 مح    14م

 المغاربي المسرح
 عائشة بـن

 م أع    2ح

 المغاربي الشعري النص األربعاء 
 مسالتي

 مح    16م

 مغاربي شعبي أدب
 عزوي

 مح    16م

 مغاربي سردي نص الخميس
 دريدي

 مح    17م

 مغاربي سردي نص
 دريدي

 م أع    23ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 أدب) الثالثة السنة الفوج المجموعة 6
 أ06 أدب) الثالثة السنة

 8أ06

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 المقارن األدب اإلثنين  
 يحي

 مح    16م

 الهامش أدب
 زدادقة

 مح    16م

 المغاربي الشعري النص
 فروجي

 م أع    25ح

 المغاربي المسرح الثالثاء  
 عائشة بـن

 مح    17م

 والمواطنة الحكامة
 زيغمي

 مح    14م

 المغاربي المسرح األربعاء 
 عائشة بـن

 م أع    12ح

 بيالمغار الشعري النص
 مسالتي

 مح    16م

 مغاربي شعبي أدب
 عزوي

 مح    16م

 مغاربي سردي نص الخميس
 دريدي

 مح    17م

 مغاربي سردي نص
 بوذراع

 م أع    1ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

جالفو المجموعة 6  أدب) الثالثة السنة 
 أ06 أدب) الثالثة السنة

 9أ06

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 المقارن األدب اإلثنين  
 يحي

 مح    16م

 الهامش أدب
 زدادقة

 مح    16م

 المغاربي الشعري النص
 فروجي

 م أع    4ح

 المغاربي المسرح الثالثاء  
 عائشة بـن

 مح    17م

 والمواطنة الحكامة
 زيغمي

 مح    14م

 المغاربي المسرح األربعاء 
 عائشة بـن

 م أع    15ح

 المغاربي الشعري النص
 مسالتي

 مح    16م

 مغاربي شعبي أدب
 عزوي

 مح    16م

 مغاربي سردي نص
 بوذراع

 م أع    1ح

 مغاربي سردي نص الخميس
 دريدي

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقــد) الثالثة السنة الفوج المجموعة 7
 ج07 نقــد) الثالثة السنة

 1ج07

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 تفاعلي النقد ألحد ا  
 تومي بن

 مح    18م

 المغاربي النقد
  راشدي

 مح    18م

 والمواطنة الحكامة اإلثنين  
 زيغمي

 مح    18م

 الرواية نظرية
 محجوبي

 مح    18م

 العربية القصيدة
  تروش

 م أع    23ح

 الدراما نظرية الثالثاء  
  ذياب

 م أع    1ح

 الدراما نظرية
  ذياب

 مح    17م

 العربية القصيدة
  تروش

 مح    17م

 العربي الشعر موسيقى األربعاء 
 مصرع

 م أع    10ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقــد) الثالثة السنة الفوج المجموعة 7
 ج07 نقــد) الثالثة السنة

 2ج07

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 تفاعلي النقد ألحد ا  
 تومي بن

 مح    18م

 المغاربي النقد
  راشدي

 مح    18م

 والمواطنة الحكامة اإلثنين  
 زيغمي

 مح    18م

 الرواية نظرية
 محجوبي

 مح    18م

 العربية القصيدة
  تروش

 م أع    23ح

 الدراما نظرية الثالثاء  
  ذياب

 م أع    22ح

 الدراما نظرية
  ذياب

 مح    17م

 العربية القصيدة
  تروش

 مح    17م

 العربي الشعر موسيقى األربعاء 
 مصرع

 م أع    10ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقــد) الثالثة السنة الفوج المجموعة 7
 ج07 نقــد) الثالثة السنة

 3ج07

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 العربية القصيدة ألحد ا  
 عبيد بـن

 م أع    1ح

 تفاعلي النقد
 تومي بن

 مح    18م

 المغاربي النقد
  راشدي

 مح    18م

 ةوالمواطن الحكامة اإلثنين  
 زيغمي

 مح    18م

 الرواية نظرية
 محجوبي

 مح    18م

 الدراما نظرية
  ذياب

 م أع    13ح

 العربي الشعر موسيقى الثالثاء  
 مصرع

 م أع    21ح

 الدراما نظرية
  ذياب

 مح    17م

 العربية القصيدة
  تروش

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقــد) الثالثة السنة الفوج المجموعة 7
 ج07 نقــد) الثالثة السنة

 4ج07

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 تفاعلي النقد ألحد ا  
 تومي بن

 مح    18م

 المغاربي النقد
  راشدي

 مح    18م

 والمواطنة الحكامة اإلثنين  
 زيغمي

 مح    18م

 الرواية نظرية
 محجوبي

 مح    18م

 العربية القصيدة
 عبيد بـن

 م أع    7ح

 العربي الشعر موسيقى الثالثاء  
 مصرع

 م أع    21ح

 الدراما نظرية
  ذياب

 مح    17م

 العربية القصيدة
  تروش

 مح    17م

 الدراما نظرية األربعاء 
  بـركان

 م أع    05ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقــد) الثالثة السنة الفوج المجموعة 7
 ج07 نقــد) الثالثة السنة

 5ج07

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 تفاعلي النقد ألحد ا  
 تومي بن

 مح    18م

 المغاربي النقد
  راشدي

 مح    18م

 والمواطنة الحكامة اإلثنين  
 زيغمي

 مح    18م

 الرواية نظرية
 محجوبي

 مح    18م

 العربي الشعر موسيقى
 مالس

 م أع    1ح

 العربية القصيدة
 عبيد بـن

 م أع    05ح

 الدراما نظرية الثالثاء  
  يابذ

 مح    17م

 العربية القصيدة
  تروش

 مح    17م

 الدراما نظرية األربعاء 
  بـركان

 م أع    05ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقــد) الثالثة السنة الفوج المجموعة 7
ثالثةال السنة  ج07 نقــد) 

 6ج07

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 العربية القصيدة ألحد ا  
 العيـاضي

 م أع    24ح

 تفاعلي النقد
 تومي بن

 مح    18م

 المغاربي النقد
  راشدي

 مح    18م

 والمواطنة الحكامة اإلثنين  
 زيغمي

 مح    18م

 الرواية نظرية
 جوبيمح

 مح    18م

 الدراما نظرية
  بـركان

 م أع    2ح

 الدراما نظرية الثالثاء  
  ذياب

 مح    17م

 العربية القصيدة
  تروش

 مح    17م

 العربي الشعر موسيقى األربعاء 
 مالس

 م أع    12ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 نقــد) الثالثة السنة الفوج المجموعة 7
 ج07 نقــد) الثالثة السنة

 7ج07

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 تفاعلي النقد ألحد ا  
 تومي بن

 مح    18م

 المغاربي النقد
  راشدي

 مح    18م

 لمواطنةوا الحكامة اإلثنين  
 زيغمي

 مح    18م

 الرواية نظرية
 محجوبي

 مح    18م

 العربية القصيدة
 العيـاضي

 م أع    1ح

 الدراما نظرية الثالثاء  
  ذياب

 مح    17م

 العربية القصيدة
  تروش

 مح    17م

 الدراما نظرية األربعاء 
  بـركان

 م أع    3ح

 العربي الشعر موسيقى
 مالس

 م أع    22ح

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 تطبيقية لسانيات 1ماستر الفوج المجموعة 8
 أ08 تطبيقية لسانيات 1ماستر

 1أ08

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 2الفكر التإشكا ألحد ا  
 زدادقة

 مح    14م

 المخطوطات تحقيق
 عقون

 مح    14م

 التواصل تقنيات اإلثنين  
 عمرة بن

 مح    17م

 1الداللي التفكير
 زرال

 مح    17م

 اللغوي التخطيط
 بـوختالة

 مح    17م

 العربي تعليميةالنحو
  بوكثير

 مح    16م

 1العلمي البحث مناهج األربعاء 
 بـودوخة

 مح    11م

 ألي المإع
 مزاغشة

 م أع    8ح

 بغيرها للناطقين اللغة تعليم
 وسطاني

 م أع    2ح

 المصطلح علم
 وسطاني

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

يةتطبيق لسانيات 1ماستر الفوج المجموعة 8  
 أ08 تطبيقية لسانيات 1ماستر

 2أ08

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 2الفكر إشكاالت ألحد ا  
 زدادقة

 مح    14م

 المخطوطات تحقيق
 عقون

 مح    14م

 التواصل تقنيات اإلثنين  
 عمرة بن

 مح    17م

 1الداللي التفكير
 زرال

 مح    17م

 للغويا التخطيط
 بـوختالة

 مح    17م

 العربي تعليميةالنحو
  بوكثير

 مح    16م

 بغيرها للناطقين اللغة تعليم
  بوكثير

 م أع    21ح

 1العلمي البحث مناهج األربعاء 
 بـودوخة

 مح    11م

 ألي إعالم
 لصلج

 م أع    9ح

 المصطلح علم
 وسطاني

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف دالعمي نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 تطبيقية لسانيات 1ماستر الفوج المجموعة 8
 أ08 تطبيقية لسانيات 1ماستر

 3أ08

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 2الفكر إشكاالت ألحد ا  
 زدادقة

 مح    14م

 المخطوطات قيقتح
 عقون

 مح    14م

 التواصل تقنيات اإلثنين  
 عمرة بن

 مح    17م

 1الداللي التفكير
 زرال

 مح    17م

 اللغوي التخطيط
 بـوختالة

 مح    17م

 العربي تعليميةالنحو
  بوكثير

 مح    16م

 1العلمي البحث مناهج األربعاء 
 بـودوخة

 مح    11م

 بغيرها للناطقين اللغة تعليم
 رزقرو

 م أع    1ح

 ألي إعالم
 مزاغشة

 م أع    8ح

 المصطلح علم
 وسطاني

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 عامة لسانيات 1ماستر الفوج المجموعة 9
 أ09 عامة لسانيات 1ماستر

 1أ09

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 2الفكر إشكاالت ألحد ا  
 زدادقة

 مح    14م

 المخطوطات تحقيق
 عقون

 مح    14م

 ألي إعالم
 لطرش

 م أع    9ح

 التواصل تقنيات اإلثنين  
 عمرة بن

 مح    17م

 1الداللي التفكير
 زرال

 مح    17م

 للتداولية الفلسفية المسارات الثالثاء  
  بومنقاش

 مح    11م

 المتخصصة المعاجم
  القلـي

 مح    11م

 1العلمي البحث مناهج األربعاء 
 بـودوخة

 مح    11م

 الداللة و السياق
 مدني حاج

 مح    11م

 المصطلح علم
 وسطاني

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 عامة لسانيات 1ماستر الفوج المجموعة 9
 أ09 عامة لسانيات 1ماستر

 2أ09

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 2الفكر إشكاالت ألحد ا  
 زدادقة

 مح    14م

 المخطوطات تحقيق
 عقون

 مح    14م

 ألي مإعال
 قاسمي

 م أع    8ح

 التواصل تقنيات اإلثنين  
 عمرة بن

 مح    17م

 1الداللي التفكير
 زرال

 مح    17م

 للتداولية الفلسفية المسارات الثالثاء  
  بومنقاش

 مح    11م

 المتخصصة المعاجم
  القلـي

 مح    11م

 1العلمي البحث مناهج األربعاء 
 بـودوخة

 مح    11م

 الداللة و السياق
 مدني حاج

 مح    11م

 المصطلح علم
 وسطاني

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 عامة لسانيات 1ماستر الفوج المجموعة 9
 أ09 عامة لسانيات 1ماستر

 3أ09

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 2الفكر إشكاالت ألحد ا  
 زدادقة

 مح    14م

 المخطوطات تحقيق
 عقون

 مح    14م

 التواصل تقنيات اإلثنين  
 عمرة بن

 مح    17م

 1الداللي التفكير
 زرال

 مح    17م

 ألي إعالم
 لصلج

 م أع    9ح

 اوليةللتد الفلسفية المسارات الثالثاء  
  بومنقاش

 مح    11م

 المتخصصة المعاجم
  القلـي

 مح    11م

 1العلمي البحث مناهج األربعاء 
 بـودوخة

 مح    11م

 الداللة و السياق
 مدني حاج

 مح    11م

 المصطلح علم
 وسطاني

 مح    17م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 قديم عربي نقد 1ماستر الفوج المجموعة 0
 أ10 قديم عربي نقد 1ماستر

 1أ10

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 الجرجاني عند النظم نظرية ألحد ا  
 بـودوخة

 مح    18م

 ألي إعالم
 قاسمي

 م أع    8ح

 التراث إشكالية
  بومنجل

 مح    17م

 القديم العربي النقد تاريخ اإلثنين  
 زيغمي

 م أع    19ح

 القديم العربي النقد قضايا
  بومنجل

 مح    11م

 2الفكر إشكاالت
 زدادقة

 مح    11م

 المخطوطات تحقيق الثالثاء  
 زغدود

 مح    16م

 المعتزلة عند البالغي التفكير
 مسالتي

 م أع    21ح

 التواصل تقنيات األربعاء 
 دريدي

 مح    16م

 1العلمي البحث مناهج
 دعيش

 مح    11م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 قديم عربي نقد 1ماستر الفوج المجموعة 0
 أ10 قديم عربي نقد 1ماستر

 2أ10

األول السداسي                        الجامعية سنةال  2 021/2 020 

 الجرجاني عند النظم نظرية ألحد ا  
 بـودوخة

 مح    18م

 ألي إعالم
 لطرش

 م أع    9ح

 التراث إشكالية
  بومنجل

 مح    17م

 القديم العربي النقد قضايا اإلثنين  
  بومنجل

 مح    11م

 2الفكر إشكاالت
 زدادقة

 مح    11م

 المعتزلة عند البالغي التفكير الثالثاء  
 رعاش

 م أع    1ح

 المخطوطات تحقيق
 زغدود

 مح    16م

 التواصل تقنيات األربعاء 
 دريدي

 مح    16م

 القديم العربي النقد تاريخ
 ترشاق

 م أع    10ح

 1العلمي البحث مناهج
 دعيش

 مح    11م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا لمكلفا العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 معاصر و حديث نقد 1م الفوج المجموعة 1
 أ11 معاصر و حديث نقد 1م

 1أ11

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 الجمال علم و الفن فلسفة ألحد ا  
 دعيش

 مح    14م

 النسقية ناهجالم
 كحلوش

 مح    14م

 ألي إعالم
 لطرش

 م أع    9ح

 وقضاياه المعاصر النقد اإلثنين  
 بسو

 م أع    11ح

 إجراءاته و الخطاب تحليل
  بـركان

 م أع    11ح

 2الفكر إشكاالت
 زدادقة

 مح    11م

 المخطوطات تحقيق الثالثاء  
 زغدود

 مح    16م

 التواصل تقنيات األربعاء 
 دريدي

 مح    16م

 المعاصرة النص نظريات
 حطاب

 مح    16م

 1العلمي البحث مناهج
 دعيش

 مح    11م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 معاصر و حديث نقد 1م الفوج المجموعة 1
 أ11 معاصر و حديث نقد 1م

 2أ11

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 الجمال علم و الفن فلسفة ألحد ا  
 دعيش

 مح    14م

 النسقية المناهج
 كحلوش

 مح    14م

 إجراءاته و الخطاب تحليل اإلثنين  
 يحي

 م أع    24ح

 ألي إعالم
 لصلج

 م أع    9ح

 2الفكر إشكاالت
 زدادقة

 مح    11م

 وقضاياه المعاصر النقد الثالثاء  
 بـرقرق

 م أع    10ح

 المخطوطات تحقيق
 زغدود

 مح    16م

 التواصل تقنيات األربعاء 
 دريدي

 مح    16م

 المعاصرة النص نظريات
 حطاب

 مح    16م

 1العلمي البحث مناهج
 دعيش

 مح    11م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

لبيداغوجيابا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 حديث عربي أدب 1م الفوج المجموعة 2

 حديث عربي أدب 1م ومعاصر

 ومعاصر

 أ12
 1أ12

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 التفاعلي األدب ألحد ا  
 تومي بن

 مح    16م

 ألي إعالم اإلثنين  
 قرور

 م أع    9ح

 المعاصر العربي الشعر في الحداثة
  راشدي

 مح    11م

 المعاصرة العربية الرواية
 مهادي

 م أع    24ح

 2الفكر إشكاالت
 زدادقة

 مح    11م

 المعاصرة العربية القصة الثالثاء  
 هداية

 مح    16م

 المخطوطات تحقيق
 زغدود

 مح    16م

 ةالمعاصر العربية القصيدة
 هداية

 م أع    05ح

 التواصل تقنيات األربعاء 
 دريدي

 مح    16م

 1العلمي البحث مناهج
 دعيش

 مح    11م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 حديث عربي أدب 1م الفوج المجموعة 2

 حديث عربي أدب 1م ومعاصر

 ومعاصر

 أ12
 2أ12

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 التفاعلي األدب ألحد ا  
 تومي بن

 مح    16م

 ألي إعالم
 لطرش

 م أع    9ح

 المعاصرة العربية الرواية اإلثنين  
 مهادي

 م أع    2ح

 المعاصر العربي الشعر في الحداثة
  راشدي

 مح    11م

 المعاصرة العربية القصيدة
 كحلوش

 م أع    3ح

 2الفكر إشكاالت
 زدادقة

 مح    11م

 المعاصرة العربية القصة الثالثاء  
 هداية

 مح    16م

 المخطوطات تحقيق
 زغدود

 مح    16م

 التواصل تقنيات األربعاء 
 دريدي

 مح    16م

 1العلمي البحث مناهج
 دعيش

 مح    11م

القسم رئيس  

في طيفس : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 حديث عربي أدب 1م الفوج المجموعة 2

 حديث عربي أدب 1م ومعاصر

 ومعاصر

 أ12
 3أ12

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 المعاصرة العربية روايةال ألحد ا  
 مهادي

 م أع    19ح

 التفاعلي األدب
 تومي بن

 مح    16م

 المعاصر العربي الشعر في الحداثة اإلثنين  
  راشدي

 مح    11م

 المعاصرة العربية القصيدة
 مسايل

 م أع    4ح

 2الفكر إشكاالت
 زدادقة

 مح    11م

 المعاصرة العربية القصة الثالثاء  
 هداية

 مح    16م

 المخطوطات تحقيق
 زغدود

 مح    16م

 التواصل تقنيات األربعاء 
 دريدي

 مح    16م

 ألي إعالم
 مزاغشة

 م أع    8ح

 1العلمي البحث مناهج
 دعيش

 مح    11م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  



 

 اليوم 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30

 حديث عربي أدب 1م الفوج المجموعة 2

 حديث عربي أدب 1م ومعاصر

 ومعاصر

 أ12
 4أ12

األول السداسي                        الجامعية السنة  2 021/2 020 

 المعاصرة العربية الرواية ألحد ا  
 محجوبي

 م أع    3ح

 التفاعلي األدب
 تومي بن

 مح    16م

 المعاصر يالعرب الشعر في الحداثة اإلثنين  
  راشدي

 مح    11م

 ألي إعالم
 قرور

 م أع    8ح

 2الفكر إشكاالت
 زدادقة

 مح    11م

 المعاصرة العربية القصيدة
 عبيد بـن

 م أع    25ح

 المعاصرة العربية القصة الثالثاء  
 هداية

 مح    16م

 المخطوطات تحقيق
 زغدود

 مح    16م

 التواصل تقنيات األربعاء 
 دريدي

 مح    16م

 1العلمي البحث اهجمن
 دعيش

 مح    11م

القسم رئيس  

في سطيف : 18/02/2020 

بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب  


