
 

 

 

 

 

 

  

 األسبوعي جداول التوقيت

 المحاضرات
 المجموعة األولى -السنة األولى 

 10إلى  10األفواج من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ المحاضرات
 10/12/10..........................................................................................................األفواج  األولى:المجموعة 
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02:00-00:11 00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

          

           السبت

          

   نقد قديم نص قديم       

 القاعة القاعة 01 المدرج 01 المدرج القاعة       األحد

          

   علم العروض علوم القرآن      

   01 المدرج 01 المدرج       االثنين

          

   نقد قديم نص قديم       

 القاعة القاعة 01 المدرج 01 المدرج القاعة      الثالثاء

          

   علم الصرف بالغة عربية      

   01المدرج 01المدرج       األربعاء

          

   علم الصرف بالغة عربية      

 القاعة القاعة 01المدرج 01 المدرج القاعة      الخميس

          

 

 



 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ المحاضرات
 11/10/10..........................................................................................................األفواج  ولى:المجموعة األ
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02:00-00:11 00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

          

           السبت

          

   نص قديم  نقد قديم      

 القاعة  القاعة 20المدرج 20المدرج القاعة       األحد

          

   علوم القرآن علم العروض      

 القاعة القاعة 20المدرج 20المدرج القاعة      االثنين

          

   نص قديم  نقد قديم      

 القاعة القاعة 20المدرج 20المدرج القاعة      الثالثاء

          

   بالغة عربية علم الصرف      

 القاعة القاعة 20المدرج 20المدرج القاعة      األربعاء

          

   بالغة عربية علم الصرف      

 القاعة القاعة 20المدرج 20المدرج القاعة      الخميس

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوعي جداول التوقيت

 اتالتطبيق -األعمال الموجهة 
 المجموعة األولى -السنة األولى 

 10إلى  10األفواج من 
 

 

 

 

 

 



 

 

 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 الموجهة(التطبيقات )األعمال التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ 
 أ 10فوج ..........................................................................................................ال المجموعة األولى:

00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

     

      السبت

     

 نص تطبيق تطبيق بالغة قديمنقد  نص قديم  صرف تطبيق

 20 القاعة 20 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 20 القاعة األحد

     

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم العروض علوم القرآن تقنيات البحث تطبيق

 20 القاعة 20 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 20 القاعة االثنين

     

 تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق نقد قديم نص قديم  إعالم آلي تطبيق

 القاعة 20 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 20 القاعة الثالثاء

     

 تطبيقنص  بالغة تطبيق علم الصرف بالغة عربية صرف تطبيق

 20 القاعة 20 القاعة 01المدرج 01المدرج 20 القاعة األربعاء

     

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم الصرف بالغة عربية تقنيات البحث تطبيق

 20 القاعة 20 القاعة 01المدرج 01 المدرج 20 القاعة الخميس

     

 

 

 



 

 

 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 الموجهة(التطبيقات )األعمال التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ 
 ب 10فوج ..........................................................................................................ال المجموعة األولى:

00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

     

      السبت

     

 صرف تطبيق نص تطبيق قديمنقد  نص قديم  تطبيق بالغة

 00 القاعة 00 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 00 القاعة األحد

     

 تقنيات البحث تطبيق تطبيق نقد علم العروض علوم القرآن عروض تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 00 القاعة االثنين

     

 إعالم آلي تطبيق تقنيات التعبير تطبيق نقد قديم نص قديم  إنجليزية تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 01 المدرج 01 المدرج القاعة الثالثاء

     

 صرف تطبيق تطبيقنص  علم الصرف بالغة عربية بالغة تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 01المدرج 01المدرج 00 القاعة األربعاء

     

 تقنيات البحث تطبيق تطبيق نقد علم الصرف بالغة عربية عروض تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 01المدرج 01 المدرج 00 القاعة الخميس

     

 

 

 



 

 

 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 الموجهة(التطبيقات )األعمال التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ 
 أ 12فوج ..........................................................................................................ال المجموعة األولى:

00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

     

      السبت

     

 نص تطبيق تطبيق بالغة قديمنقد  نص قديم  صرف تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 02 القاعة األحد

     

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم العروض علوم القرآن تقنيات البحث تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 02 القاعة االثنين

     

 تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق نقد قديم نص قديم  إعالم آلي تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 02 القاعة الثالثاء

     

 تطبيقنص  بالغة تطبيق علم الصرف بالغة عربية صرف تطبيق

 القاعة القاعة 01المدرج 01المدرج 02 القاعة األربعاء

     

 تطبيق نقد عروض تطبيق الصرفعلم  بالغة عربية تقنيات البحث تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01المدرج 01 المدرج 02 القاعة الخميس

     

 

 

 



 

 

 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 الموجهة(التطبيقات )األعمال التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ 
 ب 12فوج ..........................................................................................................ال المجموعة األولى:

00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

     

      السبت

     

 صرف تطبيق نص تطبيق قديمنقد  نص قديم  تطبيق بالغة

 02 القاعة 02 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 02 القاعة األحد

     

 تقنيات البحث تطبيق تطبيق نقد علم العروض علوم القرآن عروض تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 02 القاعة االثنين

     

 إعالم آلي تطبيق تقنيات التعبير تطبيق نقد قديم نص قديم  إنجليزية تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 02 القاعة الثالثاء

     

 صرف تطبيق تطبيقنص  علم الصرف بالغة عربية بالغة تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01المدرج 01المدرج 02 القاعة األربعاء

     

 تقنيات البحث تطبيق تطبيق نقد الصرفعلم  بالغة عربية عروض تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01المدرج 01 المدرج 02 القاعة الخميس

     

 

 

 



 

 

 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 الموجهة(التطبيقات )األعمال التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ 
 أ 10فوج ..........................................................................................................ال المجموعة األولى:

00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

     

      السبت

     

 نص تطبيق تطبيق بالغة قديمنقد  نص قديم  صرف تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 02 القاعة األحد

     

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم العروض علوم القرآن تقنيات البحث تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 02 القاعة االثنين

     

 تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق نقد قديم نص قديم  إعالم آلي تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 02 القاعة الثالثاء

     

 تطبيقنص  بالغة تطبيق علم الصرف بالغة عربية صرف تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01المدرج 01المدرج 02 القاعة األربعاء

     

 تطبيق نقد عروض تطبيق علم الصرف بالغة عربية تقنيات البحث تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01المدرج 01 المدرج 02 القاعة الخميس

     

 

 

 



 

 

 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 الموجهة(التطبيقات )األعمال التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ 
 ب 10فوج ..........................................................................................................ال المجموعة األولى:

00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

     

      السبت

     

 صرف تطبيق نص تطبيق قديمنقد  نص قديم  تطبيق بالغة

 02 القاعة 02 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 02 القاعة األحد

     

 تقنيات البحث تطبيق تطبيق نقد علم العروض علوم القرآن عروض تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 02 القاعة االثنين

     

 إعالم آلي تطبيق تقنيات التعبير تطبيق نقد قديم نص قديم  إنجليزية تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01 المدرج 01 المدرج 02 القاعة الثالثاء

     

 صرف تطبيق تطبيقنص  علم الصرف بالغة عربية بالغة تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01المدرج 01المدرج 02 القاعة األربعاء

     

 تقنيات البحث تطبيق تطبيق نقد الصرفعلم  بالغة عربية عروض تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 01المدرج 01 المدرج 02 القاعة الخميس

     

 

 

 



 

 

 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 الموجهة(التطبيقات )األعمال التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ 
 أ 11فوج ..........................................................................................................ال المجموعة األولى:

00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

     

      السبت

     

 نص تطبيق تطبيق بالغة نص قديم  نقد قديم صرف تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة األحد

     

 تطبيق نقد عروض تطبيق علوم القرآن علم العروض تقنيات البحث تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة االثنين

     

 تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق نص قديم  نقد قديم إعالم آلي تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة الثالثاء

     

 تطبيقنص  بالغة تطبيق بالغة عربية علم الصرف صرف تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة األربعاء

     

 تطبيق نقد عروض تطبيق بالغة عربية علم الصرف تقنيات البحث تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة الخميس

     

 

 

 



 

 

 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 الموجهة(التطبيقات )األعمال التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ 
 ب 11فوج ..........................................................................................................ال المجموعة األولى:

00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

     

      السبت

     

 صرف تطبيق نص تطبيق نص قديم  نقد قديم تطبيق بالغة

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة األحد

     

 تقنيات البحث تطبيق تطبيق نقد علوم القرآن علم العروض عروض تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة االثنين

     

 إعالم آلي تطبيق تقنيات التعبير تطبيق نص قديم  نقد قديم إنجليزية تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة الثالثاء

     

 صرف تطبيق تطبيقنص  بالغة عربية علم الصرف بالغة تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة األربعاء

     

 تقنيات البحث تطبيق تطبيق نقد بالغة عربية علم الصرف عروض تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة الخميس

     

 

 

 



 

 

 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 الموجهة(التطبيقات )األعمال التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ 
 أ 10فوج ..........................................................................................................ال المجموعة األولى:

00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

     

      السبت

     

 نص تطبيق تطبيق بالغة نص قديم  نقد قديم صرف تطبيق

 03 القاعة 03 القاعة 20المدرج 20المدرج 03 القاعة األحد

     

 تطبيق نقد عروض تطبيق علوم القرآن علم العروض تقنيات البحث تطبيق

 03 القاعة 03 القاعة 20المدرج 20المدرج 03 القاعة االثنين

     

 تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق نص قديم  نقد قديم إعالم آلي تطبيق

 03 القاعة 03 القاعة 20المدرج 20المدرج 03 القاعة الثالثاء

     

 تطبيقنص  بالغة تطبيق بالغة عربية علم الصرف صرف تطبيق

 03 القاعة 03 القاعة 20المدرج 20المدرج 03 القاعة األربعاء

     

 تطبيق نقد عروض تطبيق بالغة عربية علم الصرف تقنيات البحث تطبيق

 03 القاعة 03 القاعة 20المدرج 20المدرج 03 القاعة الخميس

     

 

 

 



 

 

 

 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 موجهة(التطبيقات )األعمال الالتوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ 
 ب 10فوج ..........................................................................................................ال المجموعة األولى:

00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

     

      السبت

     

 صرف تطبيق نص تطبيق نص قديم  نقد قديم تطبيق بالغة

 00 القاعة 00 القاعة 20المدرج 20المدرج 00 القاعة األحد

     

 تقنيات البحث تطبيق تطبيق نقد علوم القرآن علم العروض عروض تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 20المدرج 20المدرج 00 القاعة االثنين

     

 إعالم آلي تطبيق تقنيات التعبير تطبيق نص قديم  نقد قديم إنجليزية تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 20المدرج 20المدرج 00 القاعة الثالثاء

     

 صرف تطبيق تطبيقنص  بالغة عربية علم الصرف بالغة تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 20المدرج 20المدرج 00 القاعة األربعاء

     

 تقنيات البحث تطبيق تطبيق نقد بالغة عربية علم الصرف عروض تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 20المدرج 20المدرج القاعة الخميس

     

 

 



 

 

 

 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 الموجهة(التطبيقات )األعمال التوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ 
 أ 10فوج ..........................................................................................................ال المجموعة األولى:

00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

     

      السبت

     

 نص تطبيق تطبيق بالغة نص قديم  نقد قديم صرف تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 20المدرج 20المدرج 00 القاعة األحد

     

 تطبيق نقد عروض تطبيق علوم القرآن علم العروض تقنيات البحث تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 20المدرج 20المدرج 00 القاعة االثنين

     

 تقنيات التعبير تطبيق إنجليزية تطبيق نص قديم  نقد قديم إعالم آلي تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 20المدرج 20المدرج 00 القاعة الثالثاء

     

 تطبيقنص  بالغة تطبيق بالغة عربية علم الصرف صرف تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 20المدرج 20المدرج 00 القاعة األربعاء

     

 تطبيق نقد عروض تطبيق بالغة عربية علم الصرف تقنيات البحث تطبيق

 00 القاعة 00 القاعة 20المدرج 20المدرج 00 القاعة الخميس

     

 

 



 

 

 

 كلية اآلداب واللغات                                                                 قسم اللغة العربية وآدابها                                                           لونيسي علي -2جامعة البليدة

 2120/  2121: السنة الجامعية

 موجهة(التطبيقات )األعمال الالتوقيت األسبوعي للسنة األولى ليسانس/ 
 ب 10فوج ..........................................................................................................ال المجموعة األولى:

00:01-02:00 01:10-00:01 01:11-01:10 11:00-01:11 13:01-11:00  

     

      السبت

     

 صرف تطبيق نص تطبيق نص قديم  نقد قديم تطبيق بالغة

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة األحد

     

 تقنيات البحث تطبيق تطبيق نقد علوم القرآن علم العروض عروض تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة االثنين

     

 إعالم آلي تطبيق تقنيات التعبير تطبيق نص قديم  نقد قديم إنجليزية تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة الثالثاء

     

 صرف تطبيق تطبيقنص  بالغة عربية علم الصرف بالغة تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة األربعاء

     

 تقنيات البحث تطبيق تطبيق نقد بالغة عربية علم الصرف عروض تطبيق

 02 القاعة 02 القاعة 20المدرج 20المدرج 02 القاعة الخميس

     

 

 


