
 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 ليسانس/ المحاضرات الثالثةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 22/22/20..........................................................................................................األفواج  :أدب عربي/ أدبية دراسات

22:21-20:22 22:02-22:21 22:01-22:02 22:22-22:01 21:21-22:22 23:02-21:21  

 قضايا النص الشعري القديم السرد العربي القديمجماليات     

 22ب المدرج 22ب المدرج     السبت

      

 قضايا النص الشعري الحديث السرديات العربية الحديثة    

 22ب المدرج 22ب المدرج     األحد

      

 منهجية البحث األدبي أدب الطفل    

 22ب المدرج 22ب المدرج     االثنين

      

      

       الثالثاء

      

 اآلداب العالمية المعاصرة قضايا النص الشعري القديم    

 22ب المدرج 22ب المدرج     األربعاء

      

 جماليات السرد العربي القديم قضايا النص الشعري الحديث    

 22ب المدرج 22ب المدرج     الخميس

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 سانس/ المحاضراتلي الثالثةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 20/21..........................................................................................................األفواج  :أدبية/ أدب عربي دراسات

22:21-20:22 22:02-22:21 22:01-22:02 22:22-22:01 21:21-22:22 23:02-21:21  

 جماليات السرد العربي القديم القديمقضايا النص الشعري     

 20ب المدرج 20ب المدرج     السبت

      

 السرديات العربية الحديثة قضايا النص الشعري الحديث    

 20ب المدرج 20ب المدرج     األحد

      

 أدب الطفل منهجية البحث األدبي    

 20ب المدرج 20ب المدرج     االثنين

      

      

       الثالثاء

      

 قضايا النص الشعري القديم اآلداب العالمية المعاصرة    

 20ب المدرج 20ب المدرج     األربعاء

      

 قضايا النص الشعري الحديث جماليات السرد العربي القديم    

 20ب المدرج 20ب المدرج     الخميس

      

 

 

 

 

 



 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 ليسانس الثالثةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 أ 22 الفوج.......................................................................................................... :أدبية/ أدب عربي دراسات

22:21-20:22 22:02-22:21 22:01-22:02 22:22-22:01 21:21-22:22 23:02-21:21  

  إنجليزية تطبيق
العربي القديم جماليات السرد 

 تطبيق

قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم

قضايا النص الشعري 

 القديم
 السبت

 22ب المدرج 22ب المدرج 01القاعة  01القاعة   01القاعة 

      

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق
 

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق

 الحديثقضايا النص الشعري 

 تطبيق
 السرديات العربية الحديثة

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 األحد

 22ب المدرج 22ب المدرج 01القاعة  01القاعة   01القاعة 

      

 منهجية البحث األدبي أدب الطفل منهجية البحث األدبي تطبيق أدب الطفل تطبيق  األدب الصوفي تطبيق

 22ب المدرج 22ب المدرج 01القاعة  01القاعة   01القاعة  االثنين

      

      

       الثالثاء

      

  أدب الطفل تطبيق
قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

اآلداب العالمية المعاصرة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 القديم
 اآلداب العالمية المعاصرة

 األربعاء
 22ب المدرج 22ب المدرج 01القاعة  01القاعة   01القاعة 

      

األدب العربي واالستشراق 

 تطبيق
 

قضايا النص الشعري الحديث 

 تطبيق

جماليات السرد العربي القديم 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث

جماليات السرد العربي 

 القديم
 الخميس

 22ب المدرج 22ب المدرج 01القاعة  01القاعة   01القاعة 

      

 

 



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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 سانسلي الثالثةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 ب 22الفوج .......................................................................................................... :أدبية/ أدب عربي دراسات

22:21-20:22 22:02-22:21 22:01-22:02 22:22-22:01 21:21-22:22 23:02-21:21  

  إنجليزية تطبيق
القديم  جماليات السرد العربي

 تطبيق

قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم

قضايا النص الشعري 

 القديم
 السبت

 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق
 

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري الحديث 

 تطبيق
 السرديات العربية الحديثة

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 األحد

 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

 منهجية البحث األدبي أدب الطفل منهجية البحث األدبي تطبيق أدب الطفل تطبيق  األدب الصوفي تطبيق

 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة  االثنين

      

      

       الثالثاء

      

  أدب الطفل تطبيق
قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

اآلداب العالمية المعاصرة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 القديم
 اآلداب العالمية المعاصرة

 األربعاء
 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

األدب العربي واالستشراق 

 تطبيق
 

قضايا النص الشعري الحديث 

 تطبيق

جماليات السرد العربي القديم 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث

جماليات السرد العربي 

 القديم
 الخميس

 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

 

 

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



 2222/  2222: السنة الجامعية

 سانسلي الثالثةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 أ 22 الفوج.......................................................................................................... :أدبية/ أدب عربي دراسات

22:21-20:22 22:02-22:21 22:01-22:02 22:22-22:01 21:21-22:22 23:02-21:21  

  إنجليزية تطبيق
 جماليات السرد العربي

 القديم تطبيق

قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم

قضايا النص الشعري 

 القديم
 السبت

 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق
 

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري الحديث 

 تطبيق
 السرديات العربية الحديثة

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 األحد

 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

 منهجية البحث األدبي أدب الطفل منهجية البحث األدبي تطبيق أدب الطفل تطبيق  األدب الصوفي تطبيق

 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة  االثنين

      

      

       الثالثاء

      

  أدب الطفل تطبيق
قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

اآلداب العالمية المعاصرة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 القديم
 اآلداب العالمية المعاصرة

 األربعاء
 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

األدب العربي واالستشراق 

 تطبيق
 

قضايا النص الشعري 

 الحديث تطبيق

جماليات السرد العربي القديم 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث

جماليات السرد العربي 

 القديم
 الخميس

 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية



 ليسانس الثالثةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 ب 22الفوج .......................................................................................................... :أدبية/ أدب عربي دراسات

22:21-20:22 22:02-22:21 22:01-22:02 22:22-22:01 21:21-22:22 23:02-21:21  

  إنجليزية تطبيق
العربي جماليات السرد 

 القديم تطبيق

قضايا النص الشعري 

 القديم تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم

قضايا النص الشعري 

 القديم
 السبت

 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق
 

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث تطبيق
 السرديات العربية الحديثة

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 األحد

 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

 أدب الطفل تطبيق  األدب الصوفي تطبيق
منهجية البحث األدبي 

 تطبيق
 منهجية البحث األدبي أدب الطفل

 االثنين
 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

      

       الثالثاء

      

  أدب الطفل تطبيق
قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

اآلداب العالمية المعاصرة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 القديم
 اآلداب العالمية المعاصرة

 األربعاء
 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

األدب العربي واالستشراق 

 تطبيق
 

قضايا النص الشعري 

 الحديث تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث

جماليات السرد العربي 

 القديم
 الخميس

 22ب المدرج 22ب المدرج 03القاعة  03القاعة   03القاعة 

      

 

 

 

 



 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 سانسلي الثالثةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 أ 20 الفوج..........................................................................................................أدبية/ أدب عربي:  دراسات

22:21-20:22 22:02-22:21 22:01-22:02 22:22-22:01 21:21-22:22 23:02-21:21  

  إنجليزية تطبيق
القديم  جماليات السرد العربي

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 القديم تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم

قضايا النص الشعري 

 القديم
 السبت

 22ب المدرج 22ب المدرج 01القاعة  01القاعة   01القاعة 

      

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق
 

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 تطبيقالحديث 
 السرديات العربية الحديثة

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 األحد

 22ب المدرج 22ب المدرج 01القاعة  01القاعة   01القاعة 

      

 أدب الطفل تطبيق  األدب الصوفي تطبيق
منهجية البحث األدبي 

 تطبيق
 منهجية البحث األدبي أدب الطفل

 االثنين
 22ب المدرج 22ب المدرج 01القاعة  01القاعة   01القاعة 

      

      

       الثالثاء

      

  أدب الطفل تطبيق
قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

اآلداب العالمية المعاصرة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 القديم
 اآلداب العالمية المعاصرة

 األربعاء
 22ب المدرج 22ب المدرج 01القاعة  01القاعة   01القاعة 

      

األدب العربي واالستشراق 

 تطبيق
 

قضايا النص الشعري الحديث 

 تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث

جماليات السرد العربي 

 القديم
 الخميس

 22ب المدرج 22ب المدرج 01القاعة  01القاعة   01القاعة 

      

 



 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 سانسلي الثالثةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 ب 20الفوج .......................................................................................................... :أدبية/ أدب عربي دراسات

22:21-20:22 22:02-22:21 22:01-22:02 22:22-22:01 21:21-22:22 23:02-21:21  

  إنجليزية تطبيق
 جماليات السرد العربي

 القديم تطبيق

قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم

قضايا النص الشعري 

 القديم
 السبت

 22ب المدرج 22ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق
 

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 تطبيقالحديث 
 السرديات العربية الحديثة

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 األحد

 22ب المدرج 22ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

 أدب الطفل تطبيق  األدب الصوفي تطبيق
منهجية البحث األدبي 

 تطبيق
 منهجية البحث األدبي أدب الطفل

 االثنين
 22ب المدرج 22ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

      

       الثالثاء

      

  أدب الطفل تطبيق
قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

اآلداب العالمية المعاصرة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 القديم
 اآلداب العالمية المعاصرة

 األربعاء
 22ب المدرج 22ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

األدب العربي واالستشراق 

 تطبيق
 

قضايا النص الشعري 

 الحديث تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث

جماليات السرد العربي 

 القديم
 الخميس

 22ب المدرج 22ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

 



 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 ليسانس الثالثةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 أ 20 الفوج.......................................................................................................... :أدبية/ أدب عربي دراسات

22:21-20:22 22:02-22:21 22:01-22:02 22:22-22:01 21:21-22:22 23:02-21:21  

  إنجليزية تطبيق
العربي القديم جماليات السرد 

 تطبيق

قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 القديم

جماليات السرد العربي 

 القديم
 السبت

 20ب المدرج 20ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق
 

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 السرديات العربية الحديثة

 األحد
 20ب المدرج 20ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

 أدب الطفل تطبيق  األدب الصوفي تطبيق
منهجية البحث األدبي 

 تطبيق
 أدب الطفل منهجية البحث األدبي

 االثنين
 20ب المدرج 20ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

      

       الثالثاء

      

  أدب الطفل تطبيق
قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

اآلداب العالمية المعاصرة 

 تطبيق
 اآلداب العالمية المعاصرة

قضايا النص الشعري 

 القديم
 األربعاء

 20ب المدرج 20ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

األدب العربي واالستشراق 

 تطبيق
 

قضايا النص الشعري الحديث 

 تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 الخميس

 20ب المدرج 20ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

 



 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 سانسلي الثالثةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 ب 20الفوج .......................................................................................................... :أدبية/ أدب عربي دراسات

22:21-20:22 22:02-22:21 22:01-22:02 22:22-22:01 21:21-22:22 23:02-21:21  

  إنجليزية تطبيق
 جماليات السرد العربي

 القديم تطبيق

قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 القديم

جماليات السرد العربي 

 القديم
 السبت

 20ب المدرج 20ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق
 

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري الحديث 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 السرديات العربية الحديثة

 األحد
 20ب المدرج 20ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

 أدب الطفل منهجية البحث األدبي منهجية البحث األدبي تطبيق أدب الطفل تطبيق  األدب الصوفي تطبيق

 20ب المدرج 20ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة  االثنين

      

      

       الثالثاء

      

  أدب الطفل تطبيق
قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

اآلداب العالمية المعاصرة 

 تطبيق
 اآلداب العالمية المعاصرة

قضايا النص الشعري 

 القديم
 األربعاء

 20ب المدرج 20ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 

      

األدب العربي واالستشراق 

 تطبيق
 

قضايا النص الشعري 

 الحديث تطبيق

جماليات السرد العربي القديم 

 تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 الخميس

 20ب المدرج 20ب المدرج 02القاعة  02القاعة   02القاعة 
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  إنجليزية تطبيق
العربي جماليات السرد 

 القديم تطبيق

قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 القديم

جماليات السرد العربي 

 القديم
 السبت

 20ب المدرج 20ب المدرج 00القاعة  00القاعة   00القاعة 

      

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق
 

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 السرديات العربية الحديثة

 األحد
 20ب المدرج 20ب المدرج 00القاعة  00القاعة   00القاعة 

      

 أدب الطفل تطبيق  األدب الصوفي تطبيق
منهجية البحث األدبي 

 تطبيق
 أدب الطفل منهجية البحث األدبي

 االثنين
 20ب المدرج 20ب المدرج 00القاعة  00القاعة   00القاعة 

      

      

       الثالثاء

      

  أدب الطفل تطبيق
قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

اآلداب العالمية المعاصرة 

 تطبيق
 اآلداب العالمية المعاصرة

قضايا النص الشعري 

 القديم
 األربعاء

 20ب المدرج 20ب المدرج 00القاعة  00القاعة   00القاعة 

      

األدب العربي واالستشراق 

 تطبيق
 

قضايا النص الشعري 

 الحديث تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 الخميس

 20ب المدرج 20ب المدرج 00القاعة  00القاعة   00القاعة 
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  إنجليزية تطبيق
العربي القديم جماليات السرد 

 تطبيق

قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 القديم

جماليات السرد العربي 

 القديم
 السبت

 20ب المدرج 20ب المدرج 00القاعة  00القاعة   00القاعة 

      

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق
 

السرديات العربية الحديثة 

 تطبيق

الحديث قضايا النص الشعري 

 تطبيق

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 السرديات العربية الحديثة

 األحد
 20ب المدرج 20ب المدرج 00القاعة  00القاعة   00القاعة 

      

 أدب الطفل منهجية البحث األدبي منهجية البحث األدبي تطبيق أدب الطفل تطبيق  األدب الصوفي تطبيق

 20ب المدرج 20ب المدرج 00القاعة  00القاعة   00القاعة  االثنين

      

      

       الثالثاء

      

  أدب الطفل تطبيق
قضايا النص الشعري القديم 

 تطبيق

اآلداب العالمية المعاصرة 

 تطبيق
 اآلداب العالمية المعاصرة

قضايا النص الشعري 

 القديم
 األربعاء

 20ب المدرج 20ب المدرج 00القاعة  00القاعة   00القاعة 

      

األدب العربي واالستشراق 

 تطبيق
 

قضايا النص الشعري الحديث 

 تطبيق

جماليات السرد العربي القديم 

 تطبيق

جماليات السرد العربي 

 القديم

قضايا النص الشعري 

 الحديث
 الخميس

 20ب المدرج 20ب المدرج 00القاعة  00القاعة   00القاعة 

      

 


