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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01A) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01A1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

تقنيات البحث1    السبت

بـرقرق

م17    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  ا لحد

شعبان

م14    مح

علم الصرف1  الثنين

كويحل 

م17    مح

بلغة عربية

طبطوب

م17    مح

نقد أدبي  قديم الربعاء

ترشاق

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1الخميس

زعيم

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01A) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01A2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

تقنيات البحث1    السبت

بـرقرق

م17    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  ا لحد

شعبان

م14    مح

علم الصرف1  الثنين

كويحل 

م17    مح

بلغة عربية

طبطوب

م17    مح

نقد أدبي  قديم الربعاء

ترشاق

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1الخميس

زعيم

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01A) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01A3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

تقنيات البحث1    السبت

بـرقرق

م17    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  ا لحد

شعبان

م14    مح

علم الصرف1  الثنين

كويحل 

م17    مح

بلغة عربية

طبطوب

م17    مح

نقد أدبي  قديم الربعاء

ترشاق

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1الخميس

زعيم

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01A) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01A4

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

تقنيات البحث1    السبت

بـرقرق

م17    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  ا لحد

شعبان

م14    مح

علم الصرف1  الثنين

كويحل 

م17    مح

بلغة عربية

طبطوب

م17    مح

نقد أدبي  قديم الربعاء

ترشاق

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1الخميس

زعيم

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01A) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01A5

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

تقنيات البحث1    السبت

بـرقرق

م17    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  ا لحد

شعبان

م14    مح

علم الصرف1  الثنين

كويحل 

م17    مح

بلغة عربية

طبطوب

م17    مح

نقد أدبي  قديم الربعاء

ترشاق

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1الخميس

زعيم

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01A) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01A6

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

تقنيات البحث1    السبت

بـرقرق

م17    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  ا لحد

شعبان

م14    مح

علم الصرف1  الثنين

كويحل 

م17    مح

بلغة عربية

طبطوب

م17    مح

نقد أدبي  قديم الربعاء

ترشاق

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1الخميس

زعيم

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01A) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01A7

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

تقنيات البحث1    السبت

بـرقرق

م17    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  ا لحد

شعبان

م14    مح

علم الصرف1  الثنين

كويحل 

م17    مح

بلغة عربية

طبطوب

م17    مح

نقد أدبي  قديم الربعاء

ترشاق

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1الخميس

زعيم

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01A) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01A8

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

تقنيات البحث1    السبت

بـرقرق

م17    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  ا لحد

شعبان

م14    مح

علم الصرف1  الثنين

كويحل 

م17    مح

بلغة عربية

طبطوب

م17    مح

نقد أدبي  قديم الربعاء

ترشاق

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1الخميس

زعيم

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01B) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01B1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علوم القرأن    السبت

لعيـادي

م14    مح

تقنيات البحث1

بـرقرق

م14    مح

علم الصرف1  ا لحد

مذكور

م18    مح

نقد أدبي  قديم

بومنجل 

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  الثلثاء

رعاش

م17    مح

بلغة عربية الربعاء

قادري

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

بوترعة

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01B) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01B2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علوم القرأن    السبت

لعيـادي

م14    مح

تقنيات البحث1

بـرقرق

م14    مح

علم الصرف1  ا لحد

مذكور

م18    مح

نقد أدبي  قديم

بومنجل 

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  الثلثاء

رعاش

م17    مح

بلغة عربية الربعاء

قادري

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

بوترعة

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01B) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01B3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علوم القرأن    السبت

لعيـادي

م14    مح

تقنيات البحث1

بـرقرق

م14    مح

علم الصرف1  ا لحد

مذكور

م18    مح

نقد أدبي  قديم

بومنجل 

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  الثلثاء

رعاش

م17    مح

بلغة عربية الربعاء

قادري

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

بوترعة

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01B) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01B4

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علوم القرأن    السبت

لعيـادي

م14    مح

تقنيات البحث1

بـرقرق

م14    مح

علم الصرف1  ا لحد

مذكور

م18    مح

نقد أدبي  قديم

بومنجل 

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  الثلثاء

رعاش

م17    مح

بلغة عربية الربعاء

قادري

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

بوترعة

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01B) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01B5

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علوم القرأن    السبت

لعيـادي

م14    مح

تقنيات البحث1

بـرقرق

م14    مح

علم الصرف1  ا لحد

مذكور

م18    مح

نقد أدبي  قديم

بومنجل 

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  الثلثاء

رعاش

م17    مح

بلغة عربية الربعاء

قادري

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

بوترعة

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01B) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01B6

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علوم القرأن    السبت

لعيـادي

م14    مح

تقنيات البحث1

بـرقرق

م14    مح

علم الصرف1  ا لحد

مذكور

م18    مح

نقد أدبي  قديم

بومنجل 

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  الثلثاء

رعاش

م17    مح

بلغة عربية الربعاء

قادري

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

بوترعة

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01B) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01B7

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علوم القرأن    السبت

لعيـادي

م14    مح

تقنيات البحث1

بـرقرق

م14    مح

علم الصرف1  ا لحد

مذكور

م18    مح

نقد أدبي  قديم

بومنجل 

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  الثلثاء

رعاش

م17    مح

بلغة عربية الربعاء

قادري

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

بوترعة

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01B) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01B8

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علوم القرأن    السبت

لعيـادي

م14    مح

تقنيات البحث1

بـرقرق

م14    مح

علم الصرف1  ا لحد

مذكور

م18    مح

نقد أدبي  قديم

بومنجل 

م17    مح

نص أدبي قديم )شعر  الثلثاء

رعاش

م17    مح

بلغة عربية الربعاء

قادري

م14    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

بوترعة

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01C) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01C1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علم الصرف1  ا لحد

مرات

م17    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

ضامن

م17    مح

تقنيات البحث1  الثنين

زايدي

م17    مح

نقد أدبي  قديم  الثلثاء

منادي 

م14    مح

بلغة عربية الربعاء

مسالتي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعرالخميس

ذيبون

م15    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01C) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01C2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علم الصرف1  ا لحد

مرات

م17    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

ضامن

م17    مح

تقنيات البحث1  الثنين

زايدي

م17    مح

نقد أدبي  قديم  الثلثاء

منادي 

م14    مح

بلغة عربية الربعاء

مسالتي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعرالخميس

ذيبون

م15    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01C) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01C3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علم الصرف1  ا لحد

مرات

م17    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

ضامن

م17    مح

تقنيات البحث1  الثنين

زايدي

م17    مح

نقد أدبي  قديم  الثلثاء

منادي 

م14    مح

بلغة عربية الربعاء

مسالتي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعرالخميس

ذيبون

م15    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01C) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01C4

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علم الصرف1  ا لحد

مرات

م17    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

ضامن

م17    مح

تقنيات البحث1  الثنين

زايدي

م17    مح

نقد أدبي  قديم  الثلثاء

منادي 

م14    مح

بلغة عربية الربعاء

مسالتي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعرالخميس

ذيبون

م15    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01C) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01C5

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علم الصرف1  ا لحد

مرات

م17    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

ضامن

م17    مح

تقنيات البحث1  الثنين

زايدي

م17    مح

نقد أدبي  قديم  الثلثاء

منادي 

م14    مح

بلغة عربية الربعاء

مسالتي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعرالخميس

ذيبون

م15    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01C) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01C6

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علم الصرف1  ا لحد

مرات

م17    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

ضامن

م17    مح

تقنيات البحث1  الثنين

زايدي

م17    مح

نقد أدبي  قديم  الثلثاء

منادي 

م14    مح

بلغة عربية الربعاء

مسالتي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعرالخميس

ذيبون

م15    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01C) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01C7

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علم الصرف1  ا لحد

مرات

م17    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

ضامن

م17    مح

تقنيات البحث1  الثنين

زايدي

م17    مح

نقد أدبي  قديم  الثلثاء

منادي 

م14    مح

بلغة عربية الربعاء

مسالتي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعرالخميس

ذيبون

م15    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة ) السنة الولى )جذع مشترك
01C) السنة الولى )جذع مشترك

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
01C8

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

علم الصرف1  ا لحد

مرات

م17    مح

تقنيات التعبير الشفوي1

ضامن

م17    مح

تقنيات البحث1  الثنين

زايدي

م17    مح

نقد أدبي  قديم  الثلثاء

منادي 

م14    مح

بلغة عربية الربعاء

مسالتي

م17    مح

نص أدبي قديم )شعرالخميس

ذيبون

م15    مح

علوم القرأن

لعيـادي

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

2 الفوجالمجموعة )السنة الثانية  )لغـة
02ب)السنة الثانية  )لغـة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
02ب1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

نظرية الدب    السبت

دعيش

م17    مح

نص حديث

مسايل

م17    مح

علم الصرف2  ا لحد

حميدات

م18    مح

مدخل إلى الدب المقارن  الثنين

عياط

م18    مح

نقد حديث  الثلثاء

مهادي

م18    مح

اللسانيات العامة الربعاء

سعودي

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

2 الفوجالمجموعة )السنة الثانية  )لغـة
02ب)السنة الثانية  )لغـة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
02ب2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

نظرية الدب    السبت

دعيش

م17    مح

نص حديث

مسايل

م17    مح

علم الصرف2  ا لحد

حميدات

م18    مح

مدخل إلى الدب المقارن  الثنين

عياط

م18    مح

نقد حديث  الثلثاء

مهادي

م18    مح

اللسانيات العامة الربعاء

سعودي

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

2 الفوجالمجموعة )السنة الثانية  )لغـة
02ب)السنة الثانية  )لغـة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
02ب3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

نظرية الدب    السبت

دعيش

م17    مح

نص حديث

مسايل

م17    مح

علم الصرف2  ا لحد

حميدات

م18    مح

مدخل إلى الدب المقارن  الثنين

عياط

م18    مح

نقد حديث  الثلثاء

مهادي

م18    مح

اللسانيات العامة الربعاء

سعودي

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

2 الفوجالمجموعة )السنة الثانية  )لغـة
02ب)السنة الثانية  )لغـة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
02ب4

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

نظرية الدب    السبت

دعيش

م17    مح

نص حديث

مسايل

م17    مح

علم الصرف2  ا لحد

حميدات

م18    مح

مدخل إلى الدب المقارن  الثنين

عياط

م18    مح

نقد حديث  الثلثاء

مهادي

م18    مح

اللسانيات العامة الربعاء

سعودي

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

2 الفوجالمجموعة )السنة الثانية  )لغـة
02ب)السنة الثانية  )لغـة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
02ب5

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

نظرية الدب    السبت

دعيش

م17    مح

نص حديث

مسايل

م17    مح

علم الصرف2  ا لحد

حميدات

م18    مح

مدخل إلى الدب المقارن  الثنين

عياط

م18    مح

نقد حديث  الثلثاء

مهادي

م18    مح

اللسانيات العامة الربعاء

سعودي

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

3 الفوجالمجموعة )السنة الثانية )أدب
03أ)السنة الثانية )أدب

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
03أ1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

اللسانيات العامة    السبت

بو خنوفة

م15    مح

نقد حديث

بارش

م15    مح

نظرية الدب

تروش 

م15    مح

علم الصرف2  ا لحد

خلوي

م17    مح

مدخل إلى الدب المقارن  الثلثاء

أونيس

م17    مح

نص حديث الربعاء

عزاني

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

3 الفوجالمجموعة )السنة الثانية )أدب
03أ)السنة الثانية )أدب

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
03أ2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

اللسانيات العامة    السبت

بو خنوفة

م15    مح

نقد حديث

بارش

م15    مح

نظرية الدب

تروش 

م15    مح

علم الصرف2  ا لحد

خلوي

م17    مح

مدخل إلى الدب المقارن  الثلثاء

أونيس

م17    مح

نص حديث الربعاء

عزاني

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

3 الفوجالمجموعة )السنة الثانية )أدب
03أ)السنة الثانية )أدب

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
03أ3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

اللسانيات العامة    السبت

بو خنوفة

م15    مح

نقد حديث

بارش

م15    مح

نظرية الدب

تروش 

م15    مح

علم الصرف2  ا لحد

خلوي

م17    مح

مدخل إلى الدب المقارن  الثلثاء

أونيس

م17    مح

نص حديث الربعاء

عزاني

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

3 الفوجالمجموعة )السنة الثانية )أدب
03أ)السنة الثانية )أدب

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
03أ4

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

اللسانيات العامة    السبت

بو خنوفة

م15    مح

نقد حديث

بارش

م15    مح

نظرية الدب

تروش 

م15    مح

علم الصرف2  ا لحد

خلوي

م17    مح

مدخل إلى الدب المقارن  الثلثاء

أونيس

م17    مح

نص حديث الربعاء

عزاني

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

4 الفوجالمجموعة )السنة الثانية )نقـد
04ج)السنة الثانية )نقـد

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
04ج1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

نظرية الدب    السبت

حطاب

ح28    أع م

فلسفة النقد الدبي

حطاب

ح28    أع م

مدخل إلى الدب المقارن  ا لحد

بـلوصيف 

ح28    أع م

نص حديث  الثلثاء

مبرك

ح28    أع م

علم الصرف2 الربعاء

بـن شيخ

ح28    أع م

نقد حديث

حيدر

ح28    أع م

اللسانيات العامة

بـن حبيلس

ح28    أع م

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

4 الفوجالمجموعة )السنة الثانية )نقـد
04ج)السنة الثانية )نقـد

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
04ج2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

نظرية الدب    السبت

حطاب

ح28    أع م

فلسفة النقد الدبي

حطاب

ح28    أع م

مدخل إلى الدب المقارن  ا لحد

بـلوصيف 

ح28    أع م

نص حديث  الثلثاء

مبرك

ح28    أع م

علم الصرف2 الربعاء

بـن شيخ

ح28    أع م

نقد حديث

حيدر

ح28    أع م

اللسانيات العامة

بـن حبيلس

ح28    أع م

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

5 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )لغــة
05ب)السنة الثالثة )لغــة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
05ب 1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

الدب المقارن  ا لحد

يحي

م17    مح

العجاز اللغوي

طبطوب

م17    مح

منهجية البحث اللغوي  الثنين

قادري

م18    مح

علم النفس اللغوي  الثلثاء

حزام

م18    مح

علم النفس اللغوي الربعاء

حزام

م17    مح

تعليمية اللغة العربية

بـوختالة

م17    مح

التعليميات التطبيقيةالخميس

فيران

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

5 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )لغــة
05ب)السنة الثالثة )لغــة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
05ب 2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

الدب المقارن  ا لحد

يحي

م17    مح

العجاز اللغوي

طبطوب

م17    مح

منهجية البحث اللغوي  الثنين

قادري

م18    مح

علم النفس اللغوي  الثلثاء

حزام

م18    مح

علم النفس اللغوي الربعاء

حزام

م17    مح

تعليمية اللغة العربية

بـوختالة

م17    مح

التعليميات التطبيقيةالخميس

فيران

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

5 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )لغــة
05ب)السنة الثالثة )لغــة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
05ب 3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

الدب المقارن  ا لحد

يحي

م17    مح

العجاز اللغوي

طبطوب

م17    مح

منهجية البحث اللغوي  الثنين

قادري

م18    مح

علم النفس اللغوي  الثلثاء

حزام

م18    مح

علم النفس اللغوي الربعاء

حزام

م17    مح

تعليمية اللغة العربية

بـوختالة

م17    مح

التعليميات التطبيقيةالخميس

فيران

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

5 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )لغــة
05ب)السنة الثالثة )لغــة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
05ب 4

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

الدب المقارن  ا لحد

يحي

م17    مح

العجاز اللغوي

طبطوب

م17    مح

منهجية البحث اللغوي  الثنين

قادري

م18    مح

علم النفس اللغوي  الثلثاء

حزام

م18    مح

علم النفس اللغوي الربعاء

حزام

م17    مح

تعليمية اللغة العربية

بـوختالة

م17    مح

التعليميات التطبيقيةالخميس

فيران

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

5 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )لغــة
05ب)السنة الثالثة )لغــة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
05ب 5

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

الدب المقارن  ا لحد

يحي

م17    مح

العجاز اللغوي

طبطوب

م17    مح

منهجية البحث اللغوي  الثنين

قادري

م18    مح

علم النفس اللغوي  الثلثاء

حزام

م18    مح

علم النفس اللغوي الربعاء

حزام

م17    مح

تعليمية اللغة العربية

بـوختالة

م17    مح

التعليميات التطبيقيةالخميس

فيران

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

5 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )لغــة
05ب)السنة الثالثة )لغــة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
05ب 6

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

الدب المقارن  ا لحد

يحي

م17    مح

العجاز اللغوي

طبطوب

م17    مح

منهجية البحث اللغوي  الثنين

قادري

م18    مح

علم النفس اللغوي  الثلثاء

حزام

م18    مح

علم النفس اللغوي الربعاء

حزام

م17    مح

تعليمية اللغة العربية

بـوختالة

م17    مح

التعليميات التطبيقيةالخميس

فيران

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

5 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )لغــة
05ب)السنة الثالثة )لغــة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
05ب 7

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

الدب المقارن  ا لحد

يحي

م17    مح

العجاز اللغوي

طبطوب

م17    مح

منهجية البحث اللغوي  الثنين

قادري

م18    مح

علم النفس اللغوي  الثلثاء

حزام

م18    مح

علم النفس اللغوي الربعاء

حزام

م17    مح

تعليمية اللغة العربية

بـوختالة

م17    مح

التعليميات التطبيقيةالخميس

فيران

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

6 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )أدب
06أ)السنة الثالثة )أدب

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
06أ1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

قضايا النص الشعري القديم    السبت

مسالتي

م15    مح

 أدب الطفل

يحي

م15    مح

قضايا نص شعري حديث ومعاصر  ا لحد

بومنقاش 

م18    مح

السرديات العربية الحديثة  الثنين

بـركان 

م14    مح

أداب عالمية معاصرة

طاهري 

م17    مح

جماليات السرد العربي القديم  الثلثاء

سعدون ف

م17    مح

الدب العربي و الستشراق

زيغمي

م18    مح

الدب الصوفي الربعاء

زغدود

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

6 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )أدب
06أ)السنة الثالثة )أدب

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
06أ2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

قضايا النص الشعري القديم    السبت

مسالتي

م15    مح

 أدب الطفل

يحي

م15    مح

قضايا نص شعري حديث ومعاصر  ا لحد

بومنقاش 

م18    مح

السرديات العربية الحديثة  الثنين

بـركان 

م14    مح

أداب عالمية معاصرة

طاهري 

م17    مح

جماليات السرد العربي القديم  الثلثاء

سعدون ف

م17    مح

الدب العربي و الستشراق

زيغمي

م18    مح

الدب الصوفي الربعاء

زغدود

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

6 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )أدب
06أ)السنة الثالثة )أدب

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
06أ3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

قضايا النص الشعري القديم    السبت

مسالتي

م15    مح

 أدب الطفل

يحي

م15    مح

قضايا نص شعري حديث ومعاصر  ا لحد

بومنقاش 

م18    مح

السرديات العربية الحديثة  الثنين

بـركان 

م14    مح

أداب عالمية معاصرة

طاهري 

م17    مح

جماليات السرد العربي القديم  الثلثاء

سعدون ف

م17    مح

الدب العربي و الستشراق

زيغمي

م18    مح

الدب الصوفي الربعاء

زغدود

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

6 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )أدب
06أ)السنة الثالثة )أدب

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
06أ4

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

قضايا النص الشعري القديم    السبت

مسالتي

م15    مح

 أدب الطفل

يحي

م15    مح

قضايا نص شعري حديث ومعاصر  ا لحد

بومنقاش 

م18    مح

السرديات العربية الحديثة  الثنين

بـركان 

م14    مح

أداب عالمية معاصرة

طاهري 

م17    مح

جماليات السرد العربي القديم  الثلثاء

سعدون ف

م17    مح

الدب العربي و الستشراق

زيغمي

م18    مح

الدب الصوفي الربعاء

زغدود

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

6 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )أدب
06أ)السنة الثالثة )أدب

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
06أ5

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

قضايا النص الشعري القديم    السبت

مسالتي

م15    مح

 أدب الطفل

يحي

م15    مح

قضايا نص شعري حديث ومعاصر  ا لحد

بومنقاش 

م18    مح

السرديات العربية الحديثة  الثنين

بـركان 

م14    مح

أداب عالمية معاصرة

طاهري 

م17    مح

جماليات السرد العربي القديم  الثلثاء

سعدون ف

م17    مح

الدب العربي و الستشراق

زيغمي

م18    مح

الدب الصوفي الربعاء

زغدود

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

7 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )نقــد
07ج)السنة الثالثة )نقــد

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
07ج1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

نقد النثر الحديث و المعاصر    السبت

بـرقرق

ح28    أع م

نقد ما بعد البنيوية

حطاب

ح28    أع م

نقد الشعر  الثنين

مهادي

ح28    أع م

نقد النثر القديم الربعاء

بلم 

ح28    أع م

نظرية الشعر عند فلسفة مسلمين

بلم 

ح28    أع م

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

7 الفوجالمجموعة )السنة الثالثة )نقــد
07ج)السنة الثالثة )نقــد

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
07ج2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

نقد النثر الحديث و المعاصر    السبت

بـرقرق

ح28    أع م

نقد ما بعد البنيوية

حطاب

ح28    أع م

نقد الشعر  الثنين

مهادي

ح28    أع م

نقد النثر القديم الربعاء

بلم 

ح28    أع م

نظرية الشعر عند فلسفة مسلمين

بلم 

ح28    أع م

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

8 الفوجالمجموعة ماستر1 لسانيات تطبيقية
08أماستر1 لسانيات تطبيقية

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
08أ1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

التفكير الدللي1  ا لحد

زرال

م14    مح

إشكالت الفكر1

زدادقة

م14    مح

منهجية البحث العلمي1  الثلثاء

حديد

م18    مح

فنيات العلم و التصال

بـن عائشة

م17    مح

المفرداتية الربعاء

زقرور

م14    مح

مصادر اللغة و الدب و النقدالخميس

سعدون ز

م18    مح

اللغة والمجتمع

بـن دعموش

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

8 الفوجالمجموعة ماستر1 لسانيات تطبيقية
08أماستر1 لسانيات تطبيقية

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
08أ2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

التفكير الدللي1  ا لحد

زرال

م14    مح

إشكالت الفكر1

زدادقة

م14    مح

منهجية البحث العلمي1  الثلثاء

حديد

م18    مح

فنيات العلم و التصال

بـن عائشة

م17    مح

المفرداتية الربعاء

زقرور

م14    مح

مصادر اللغة و الدب و النقدالخميس

سعدون ز

م18    مح

اللغة والمجتمع

بـن دعموش

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

8 الفوجالمجموعة ماستر1 لسانيات تطبيقية
08أماستر1 لسانيات تطبيقية

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
08أ3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

التفكير الدللي1  ا لحد

زرال

م14    مح

إشكالت الفكر1

زدادقة

م14    مح

منهجية البحث العلمي1  الثلثاء

حديد

م18    مح

فنيات العلم و التصال

بـن عائشة

م17    مح

المفرداتية الربعاء

زقرور

م14    مح

مصادر اللغة و الدب و النقدالخميس

سعدون ز

م18    مح

اللغة والمجتمع

بـن دعموش

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

9 الفوجالمجموعة ماستر1 لسانيات عامة
09أماستر1 لسانيات عامة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
09أ1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

التفكير الدللي1  ا لحد

زرال

م14    مح

إشكالت الفكر1

زدادقة

م14    مح

منهجية البحث العلمي1  الثلثاء

حديد

م18    مح

فنيات العلم و التصال

بـن عائشة

م17    مح

المفرداتية الربعاء

زقرور

م14    مح

مصادر اللغة و الدب و النقدالخميس

سعدون ز

م18    مح

اللغة والمجتمع

بـن دعموش

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

9 الفوجالمجموعة ماستر1 لسانيات عامة
09أماستر1 لسانيات عامة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
09أ2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

التفكير الدللي1  ا لحد

زرال

م14    مح

إشكالت الفكر1

زدادقة

م14    مح

منهجية البحث العلمي1  الثلثاء

حديد

م18    مح

فنيات العلم و التصال

بـن عائشة

م17    مح

المفرداتية الربعاء

زقرور

م14    مح

مصادر اللغة و الدب و النقدالخميس

سعدون ز

م18    مح

اللغة والمجتمع

بـن دعموش

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

9 الفوجالمجموعة ماستر1 لسانيات عامة
09أماستر1 لسانيات عامة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
09أ3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

التفكير الدللي1  ا لحد

زرال

م14    مح

إشكالت الفكر1

زدادقة

م14    مح

منهجية البحث العلمي1  الثلثاء

حديد

م18    مح

فنيات العلم و التصال

بـن عائشة

م17    مح

المفرداتية الربعاء

زقرور

م14    مح

مصادر اللغة و الدب و النقدالخميس

سعدون ز

م18    مح

اللغة والمجتمع

بـن دعموش

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

9 الفوجالمجموعة ماستر1 لسانيات عامة
09أماستر1 لسانيات عامة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
09أ4

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

التفكير الدللي1  ا لحد

زرال

م14    مح

إشكالت الفكر1

زدادقة

م14    مح

منهجية البحث العلمي1  الثلثاء

حديد

م18    مح

فنيات العلم و التصال

بـن عائشة

م17    مح

المفرداتية الربعاء

زقرور

م14    مح

مصادر اللغة و الدب و النقدالخميس

سعدون ز

م18    مح

اللغة والمجتمع

بـن دعموش

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

0 الفوجالمجموعة ماستر1 نقد عربي قديم
10أماستر1 نقد عربي قديم

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
10أ1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

منهجية البحث العلمي1  ا لحد

زياد

م14    مح

مصادر اللغة و الدب و النقد

سعدون ز

م14    مح

إشكالت الفكر1  الثنين

زدادقة

م14    مح

فنيات العلم و التصال

بـن عائشة

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

0 الفوجالمجموعة ماستر1 نقد عربي قديم
10أماستر1 نقد عربي قديم

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
10أ2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

منهجية البحث العلمي1  ا لحد

زياد

م14    مح

مصادر اللغة و الدب و النقد

سعدون ز

م14    مح

إشكالت الفكر1  الثنين

زدادقة

م14    مح

فنيات العلم و التصال

بـن عائشة

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة م1 نقد حديث و معاصر
11أم1 نقد حديث و معاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
11أ1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

منهجية البحث العلمي1  ا لحد

زياد

م14    مح

مصادر اللغة و الدب و النقد

سعدون ز

م14    مح

إشكالت الفكر1  الثنين

زدادقة

م14    مح

فنيات العلم و التصال

بـن عائشة

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

1 الفوجالمجموعة م1 نقد حديث و معاصر
11أم1 نقد حديث و معاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
11أ2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

منهجية البحث العلمي1  ا لحد

زياد

م14    مح

مصادر اللغة و الدب و النقد

سعدون ز

م14    مح

إشكالت الفكر1  الثنين

زدادقة

م14    مح

فنيات العلم و التصال

بـن عائشة

م14    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

2 الفوجالمجموعة م1 أدب عربي حديث ومعاصر
12أم1 أدب عربي حديث ومعاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
12أ1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

منهجية البحث العلمي1  الثنين

حديد

م17    مح

فنيات العلم و التصال  الثلثاء

طاهري 

م14    مح

الدب و الثورة

محجوبي

م14    مح

التقليد و التجديد الربعاء

كحلوش

م18    مح

تاريخ الدب العربي المعاصر

مسايل

م18    مح

إشكالية البداع الدبي

راشدي 

م18    مح

مصادر اللغة و الدب و النقدالخميس

توابي 

م17    مح

إشكالت الفكر1

بودوخة

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

2 الفوجالمجموعة م1 أدب عربي حديث ومعاصر
12أم1 أدب عربي حديث ومعاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
12أ2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

منهجية البحث العلمي1  الثنين

حديد

م17    مح

فنيات العلم و التصال  الثلثاء

طاهري 

م14    مح

الدب و الثورة

محجوبي

م14    مح

التقليد و التجديد الربعاء

كحلوش

م18    مح

تاريخ الدب العربي المعاصر

مسايل

م18    مح

إشكالية البداع الدبي

راشدي 

م18    مح

مصادر اللغة و الدب و النقدالخميس

توابي 

م17    مح

إشكالت الفكر1

بودوخة

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

2 الفوجالمجموعة م1 أدب عربي حديث ومعاصر
12أم1 أدب عربي حديث ومعاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
12أ3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

منهجية البحث العلمي1  الثنين

حديد

م17    مح

فنيات العلم و التصال  الثلثاء

طاهري 

م14    مح

الدب و الثورة

محجوبي

م14    مح

التقليد و التجديد الربعاء

كحلوش

م18    مح

تاريخ الدب العربي المعاصر

مسايل

م18    مح

إشكالية البداع الدبي

راشدي 

م18    مح

مصادر اللغة و الدب و النقدالخميس

توابي 

م17    مح

إشكالت الفكر1

بودوخة

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

2 الفوجالمجموعة م1 أدب عربي حديث ومعاصر
12أم1 أدب عربي حديث ومعاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
12أ4

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

منهجية البحث العلمي1  الثنين

حديد

م17    مح

فنيات العلم و التصال  الثلثاء

طاهري 

م14    مح

الدب و الثورة

محجوبي

م14    مح

التقليد و التجديد الربعاء

كحلوش

م18    مح

تاريخ الدب العربي المعاصر

مسايل

م18    مح

إشكالية البداع الدبي

راشدي 

م18    مح

مصادر اللغة و الدب و النقدالخميس

توابي 

م17    مح

إشكالت الفكر1

بودوخة

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

2 الفوجالمجموعة م1 أدب عربي حديث ومعاصر
12أم1 أدب عربي حديث ومعاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
12أ5

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

منهجية البحث العلمي1  الثنين

حديد

م17    مح

فنيات العلم و التصال  الثلثاء

طاهري 

م14    مح

الدب و الثورة

محجوبي

م14    مح

التقليد و التجديد الربعاء

كحلوش

م18    مح

تاريخ الدب العربي المعاصر

مسايل

م18    مح

إشكالية البداع الدبي

راشدي 

م18    مح

مصادر اللغة و الدب و النقدالخميس

توابي 

م17    مح

إشكالت الفكر1

بودوخة

م17    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

3 الفوجالمجموعة ماستر2 لسانيات تطبيقية
13أماستر2 لسانيات تطبيقية

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
13أ1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

إضطرابات النطق    السبت

بونقطة 

م18    مح

لسانيات جغرافية

بونقطة 

م18    مح

صناعة المعجم  الثنين

هدنة 

م14    مح

إنجاز مذكرة

مذكور

م14    مح

مهارات إكتساب اللغة  الثلثاء

عقون

م14    مح

مناهج البحث العلمي2 الربعاء

زياد

م18    مح

الترجمة

الواعر

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

3 الفوجالمجموعة ماستر2 لسانيات تطبيقية
13أماستر2 لسانيات تطبيقية

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
13أ2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

إضطرابات النطق    السبت

بونقطة 

م18    مح

لسانيات جغرافية

بونقطة 

م18    مح

صناعة المعجم  الثنين

هدنة 

م14    مح

إنجاز مذكرة

مذكور

م14    مح

مهارات إكتساب اللغة  الثلثاء

عقون

م14    مح

مناهج البحث العلمي2 الربعاء

زياد

م18    مح

الترجمة

الواعر

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

3 الفوجالمجموعة ماستر2 لسانيات تطبيقية
13أماستر2 لسانيات تطبيقية

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
13أ3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

إضطرابات النطق    السبت

بونقطة 

م18    مح

لسانيات جغرافية

بونقطة 

م18    مح

صناعة المعجم  الثنين

هدنة 

م14    مح

إنجاز مذكرة

مذكور

م14    مح

مهارات إكتساب اللغة  الثلثاء

عقون

م14    مح

مناهج البحث العلمي2 الربعاء

زياد

م18    مح

الترجمة

الواعر

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

4 الفوجالمجموعة ماستر2 لسانيات عامة
14أماستر2 لسانيات عامة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
14أ1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

السيميائية    السبت

يحي

م14    مح

لسانيات جغرافية

بونقطة 

م18    مح

إنجاز مذكرة  الثنين

مذكور

م14    مح

التداولية

بومنقاش 

م14    مح

مهارات إكتساب اللغة  الثلثاء

عقون

م14    مح

مناهج البحث العلمي2 الربعاء

زياد

م18    مح

الترجمة

الواعر

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

4 الفوجالمجموعة ماستر2 لسانيات عامة
14أماستر2 لسانيات عامة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
14أ2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

السيميائية    السبت

يحي

م14    مح

لسانيات جغرافية

بونقطة 

م18    مح

إنجاز مذكرة  الثنين

مذكور

م14    مح

التداولية

بومنقاش 

م14    مح

مهارات إكتساب اللغة  الثلثاء

عقون

م14    مح

مناهج البحث العلمي2 الربعاء

زياد

م18    مح

الترجمة

الواعر

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

4 الفوجالمجموعة ماستر2 لسانيات عامة
14أماستر2 لسانيات عامة

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
14أ3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

السيميائية    السبت

يحي

م14    مح

لسانيات جغرافية

بونقطة 

م18    مح

إنجاز مذكرة  الثنين

مذكور

م14    مح

التداولية

بومنقاش 

م14    مح

مهارات إكتساب اللغة  الثلثاء

عقون

م14    مح

مناهج البحث العلمي2 الربعاء

زياد

م18    مح

الترجمة

الواعر

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

5 الفوجالمجموعة ماستر2 نقد عربي قديم
15أماستر2 نقد عربي قديم

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
15أ1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

إنجاز مذكرة  الثنين

بـوادي 

م18    مح

النساق الثقافية العربية  الثلثاء

عثماني

م14    مح

الترجمةالخميس

الواعر

م14    مح

مناهج البحث العلمي2

دعيش

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

5 الفوجالمجموعة ماستر2 نقد عربي قديم
15أماستر2 نقد عربي قديم

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
15أ2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

إنجاز مذكرة  الثنين

بـوادي 

م18    مح

النساق الثقافية العربية  الثلثاء

عثماني

م14    مح

الترجمةالخميس

الواعر

م14    مح

مناهج البحث العلمي2

دعيش

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

6 الفوجالمجموعة م2 نقد حديث و معاصر
16أم2 نقد حديث و معاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
16أ1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

إنجاز مذكرة  الثنين

بـوادي 

م18    مح

النساق الثقافية العربية  الثلثاء

عثماني

م14    مح

الترجمةالخميس

الواعر

م14    مح

مناهج البحث العلمي2

دعيش

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

6 الفوجالمجموعة م2 نقد حديث و معاصر
16أم2 نقد حديث و معاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
16أ2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

إنجاز مذكرة  الثنين

بـوادي 

م18    مح

النساق الثقافية العربية  الثلثاء

عثماني

م14    مح

الترجمةالخميس

الواعر

م14    مح

مناهج البحث العلمي2

دعيش

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

7 الفوجالمجموعة م2 أدب ع حديث ومعاصر
17أم2 أدب ع حديث ومعاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
17أ1

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

إنجاز مذكرة    السبت

بارش

م18    مح

المسرح العربي

ذياب 

م18    مح

أدب المحنة  ا لحد

محجوبي

م18    مح

تاريخ الدب الجزائري المعاصر  الثنين

بسو

م18    مح

التجريب في الدب الجزائري 

المعاصر

أونيس

م18    مح

مناهج البحث العلمي2  الثلثاء

عزاني

م18    مح

الترجمة الربعاء

الواعر

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

7 الفوجالمجموعة م2 أدب ع حديث ومعاصر
17أم2 أدب ع حديث ومعاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
17أ2

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

إنجاز مذكرة    السبت

بارش

م18    مح

المسرح العربي

ذياب 

م18    مح

أدب المحنة  ا لحد

محجوبي

م18    مح

تاريخ الدب الجزائري المعاصر  الثنين

بسو

م18    مح

التجريب في الدب الجزائري 

المعاصر

أونيس

م18    مح

مناهج البحث العلمي2  الثلثاء

عزاني

م18    مح

الترجمة الربعاء

الواعر

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

7 الفوجالمجموعة م2 أدب ع حديث ومعاصر
17أم2 أدب ع حديث ومعاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
17أ3

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

إنجاز مذكرة    السبت

بارش

م18    مح

المسرح العربي

ذياب 

م18    مح

أدب المحنة  ا لحد

محجوبي

م18    مح

تاريخ الدب الجزائري المعاصر  الثنين

بسو

م18    مح

التجريب في الدب الجزائري 

المعاصر

أونيس

م18    مح

مناهج البحث العلمي2  الثلثاء

عزاني

م18    مح

الترجمة الربعاء

الواعر

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا



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

7 الفوجالمجموعة م2 أدب ع حديث ومعاصر
17أم2 أدب ع حديث ومعاصر

شعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

ة التعليم العالي و البحث العلمي  وزار

  كلية الداب و اللغات          ـ2 جامعة سطيف ـ

 مصلحة التعليم و التقييم        نيابة مديرية البيداغوجيا و البحث

 
17أ4

022 023/2 2السنة الجامعية                        السداسي الول

إنجاز مذكرة    السبت

بارش

م18    مح

المسرح العربي

ذياب 

م18    مح

أدب المحنة  ا لحد

محجوبي

م18    مح

تاريخ الدب الجزائري المعاصر  الثنين

بسو

م18    مح

التجريب في الدب الجزائري 

المعاصر

أونيس

م18    مح

مناهج البحث العلمي2  الثلثاء

عزاني

م18    مح

الترجمة الربعاء

الواعر

م18    مح

 

رئيس القسم

13/09/2022:سطيف في

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا


