
 

 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 

 ليسانس/ المحاضرات الثانيةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 22/22/20..........................................................................................................األفواج  :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  

 النص األدبي الحديث الحديثالنقد األدبي     

 22 المدرج 22 المدرج     السبت

      

 علم الصرف اللسانيات العامة    

 22ب المدرج 22ب المدرج     األحد

      

   نظرية األدب األسلوبية وتحليل الخطاب  

   22 المدرج 22 المدرج   االثنين

      

      

       الثالثاء

      

   مدخل إلى األدب المقارن النص األدبي الحديث  

   22 المدرج 22 المدرج   األربعاء

      

   النقد األدبي الحديث نظرية األدب  

   22 المدرج 22 المدرج   الخميس

      

 

 

 



 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 

 ليسانس/ المحاضرات الثانيةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 20/21..........................................................................................................األفواج  :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  

 النقد األدبي الحديث النص األدبي الحديث    

 22 المدرج 22 المدرج     السبت

      

 اللسانيات العامة علم الصرف    

 20ب المدرج 20ب المدرج     األحد

      

   األسلوبية وتحليل الخطاب نظرية األدب  

   22 المدرج 22 المدرج   االثنين

      

      

       الثالثاء

      

   النص األدبي الحديث مدخل إلى األدب المقارن  

   22 المدرج 22 المدرج   األربعاء

      

   نظرية األدب النقد األدبي الحديث  

   22 المدرج 22 المدرج   الخميس

      

 

 

 

 



 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 ليسانس الثانيةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 أ 22 الفوج.......................................................................................................... :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  

 
 النص األدبي الحديث

 تطبيق
 النص األدبي الحديث النقد األدبي الحديث تطبيق النص األدبي الحديث تطبيق النقد األدبي الحديث

 السبت
 22 المدرج 22 المدرج 01القاعة  01القاعة  01القاعة  

      

 
 النقد األدبي الحديث

 تطبيق
 علم الصرف اللسانيات العامة تطبيق علم الصرف تطبيق اللسانيات العامة

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

      

 تطبيق نظرية األدب تطبيق األسلوبية وتحليل الخطاب نظرية األدب األسلوبية وتحليل الخطاب تطبيق علم الصرف 

 01القاعة  01القاعة  22 المدرج 22 المدرج 01القاعة   االثنين

      

      

       الثالثاء

      

 اللسانيات العامة

 تطبيق
 مدخل إلى األدب المقارن النص األدبي الحديث 

مدخل إلى األدب المغاربي المكتوب 

 باألجنبية تطبيق

 المقارنمدخل إلى األدب 

 تطبيق
 األربعاء

 01القاعة  01القاعة  22 المدرج 22 المدرج  01القاعة 

      

 دب الععبي تطبيقاأل إنجليزية تطبيق النقد األدبي الحديث نظرية األدب تطبيق نظرية األدب 

 01القاعة  01القاعة  22 المدرج 22 المدرج 01القاعة   الخميس

      

 

 



 

 

 قسم اللغة العربية وآدابها                            لونيسي علي                                                           كلية اآلداب واللغات                                      -2البليدةجامعة 

 2222/  2222: السنة الجامعية

 ليسانس الثانيةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 ب 22الفوج .......................................................................................................... :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  

 
 النص األدبي الحديث

 تطبيق
 النص األدبي الحديث النقد األدبي الحديث تطبيق النص األدبي الحديث تطبيق النقد األدبي الحديث

 السبت
 22 المدرج 22 المدرج 03القاعة  03القاعة  03القاعة  

      

 
 النقد األدبي الحديث

 تطبيق
 علم الصرف اللسانيات العامة تطبيق علم الصرف تطبيق اللسانيات العامة

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

      

 تطبيق نظرية األدب تطبيق األسلوبية وتحليل الخطاب نظرية األدب األسلوبية وتحليل الخطاب تطبيق علم الصرف 

 03القاعة  03القاعة  22 المدرج 22 المدرج القاعة  االثنين

      

      

       الثالثاء

      

 العامةاللسانيات 

 تطبيق
 مدخل إلى األدب المقارن النص األدبي الحديث 

مدخل إلى األدب المغاربي المكتوب 

 باألجنبية تطبيق

 مدخل إلى األدب المقارن

 تطبيق
 األربعاء

 03القاعة  03القاعة  22 المدرج 22 المدرج  03القاعة 

      

 دب الععبي تطبيقاأل إنجليزية تطبيق النقد األدبي الحديث نظرية األدب تطبيق نظرية األدب 

 03القاعة  03القاعة  22 المدرج 22 المدرج 03القاعة   الخميس

      

 

 



 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 ليسانس الثانيةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 أ 22 الفوج.......................................................................................................... :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  

 
 النص األدبي الحديث

 تطبيق
 النص األدبي الحديث النقد األدبي الحديث تطبيق النص األدبي الحديث تطبيق النقد األدبي الحديث

 السبت
 22 المدرج 22 المدرج 03القاعة  03القاعة  03القاعة  

      

 
 األدبي الحديثالنقد 

 تطبيق
 علم الصرف اللسانيات العامة تطبيق علم الصرف تطبيق اللسانيات العامة

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

      

 تطبيق نظرية األدب تطبيق األسلوبية وتحليل الخطاب نظرية األدب األسلوبية وتحليل الخطاب تطبيق علم الصرف 

 03القاعة  03القاعة  22 المدرج 22 المدرج 03القاعة   االثنين

      

      

       الثالثاء

      

 اللسانيات العامة

 تطبيق
 مدخل إلى األدب المقارن النص األدبي الحديث 

مدخل إلى األدب المغاربي المكتوب 

 باألجنبية تطبيق

 مدخل إلى األدب المقارن

 تطبيق
 األربعاء

 03القاعة  03القاعة  22 المدرج 22 المدرج  03القاعة 

      

 دب الععبي تطبيقاأل إنجليزية تطبيق النقد األدبي الحديث نظرية األدب تطبيق نظرية األدب 

 03القاعة  03القاعة  22 المدرج 22 المدرج 03القاعة   الخميس

      

 

 



 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 ليسانس الثانيةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 ب 22الفوج .......................................................................................................... :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  

 
 النص األدبي الحديث

 تطبيق
 النص األدبي الحديث النقد األدبي الحديث تطبيق الحديثالنص األدبي  تطبيق النقد األدبي الحديث

 السبت
 22 المدرج 22 المدرج 03القاعة  03القاعة  03القاعة  

      

 
 النقد األدبي الحديث

 تطبيق
 علم الصرف اللسانيات العامة تطبيق علم الصرف تطبيق اللسانيات العامة

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

      

 تطبيق نظرية األدب تطبيق األسلوبية وتحليل الخطاب نظرية األدب األسلوبية وتحليل الخطاب تطبيق علم الصرف 

 03القاعة  03القاعة  22 المدرج 22 المدرج 03القاعة   االثنين

      

      

       الثالثاء

      

 اللسانيات العامة

 تطبيق
 مدخل إلى األدب المقارن النص األدبي الحديث 

مدخل إلى األدب المغاربي المكتوب 

 باألجنبية تطبيق

 مدخل إلى األدب المقارن

 تطبيق
 األربعاء

 03القاعة  03القاعة  22 المدرج 22 المدرج  03القاعة 

      

 دب الععبي تطبيقاأل إنجليزية تطبيق النقد األدبي الحديث نظرية األدب تطبيق نظرية األدب 

 03القاعة  03القاعة  22 المدرج 22 المدرج 03القاعة   الخميس

      

 

 



 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 ليسانس الثانيةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 أ 20 الفوج.......................................................................................................... :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  

 
 النص األدبي الحديث

 تطبيق
 النص األدبي الحديث النقد األدبي الحديث تطبيق النص األدبي الحديث تطبيق النقد األدبي الحديث

 السبت
 22 المدرج 22 المدرج 01القاعة  01القاعة  01القاعة  

      

 
 األدبي الحديثالنقد 

 تطبيق
 علم الصرف اللسانيات العامة تطبيق علم الصرف تطبيق اللسانيات العامة

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

      

 تطبيق نظرية األدب تطبيق األسلوبية وتحليل الخطاب نظرية األدب األسلوبية وتحليل الخطاب تطبيق علم الصرف 

 01القاعة  01القاعة  22 المدرج 22 المدرج 01القاعة   االثنين

      

      

       الثالثاء

      

 اللسانيات العامة

 تطبيق
 مدخل إلى األدب المقارن النص األدبي الحديث 

مدخل إلى األدب المغاربي المكتوب 

 باألجنبية تطبيق

 مدخل إلى األدب المقارن

 تطبيق
 األربعاء

 القاعة القاعة 22 المدرج 22 المدرج  01القاعة 

      

 دب الععبي تطبيقاأل إنجليزية تطبيق النقد األدبي الحديث نظرية األدب تطبيق نظرية األدب 

 القاعة القاعة 22 المدرج 22 المدرج 01القاعة   الخميس

      

 

 



 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 ليسانس الثانيةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 ب 20الفوج .......................................................................................................... :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  

 
 النص األدبي الحديث

 تطبيق
 النص األدبي الحديث النقد األدبي الحديث تطبيق الحديثالنص األدبي  تطبيق النقد األدبي الحديث

 السبت
 22 المدرج 22 المدرج 02القاعة  02القاعة  02القاعة  

      

 
 النقد األدبي الحديث

 تطبيق
 علم الصرف اللسانيات العامة تطبيق علم الصرف تطبيق اللسانيات العامة

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

      

 تطبيق نظرية األدب تطبيق األسلوبية وتحليل الخطاب نظرية األدب األسلوبية وتحليل الخطاب تطبيق علم الصرف 

 02القاعة  02القاعة  22 المدرج 22 المدرج 02القاعة   االثنين

      

      

       الثالثاء

      

 اللسانيات العامة

 تطبيق
 مدخل إلى األدب المقارن النص األدبي الحديث 

مدخل إلى األدب المغاربي المكتوب 

 باألجنبية تطبيق

 مدخل إلى األدب المقارن

 تطبيق
 األربعاء

 القاعة القاعة 22 المدرج 22 المدرج  02القاعة 

      

 دب الععبي تطبيقاأل تطبيقإنجليزية  النقد األدبي الحديث نظرية األدب تطبيق نظرية األدب 

 القاعة القاعة 22 المدرج 22 المدرج 02القاعة   الخميس

      

 

 



 

 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 ليسانس الثانيةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 أ 20 الفوج.......................................................................................................... :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  

 
 النص األدبي الحديث

 تطبيق
 النقد األدبي الحديث النص األدبي الحديث تطبيق النص األدبي الحديث تطبيق النقد األدبي الحديث

 السبت
 22 المدرج 22 المدرج 02القاعة  02القاعة  02القاعة  

      

 
 النقد األدبي الحديث

 تطبيق
 اللسانيات العامة علم الصرف تطبيق علم الصرف تطبيق اللسانيات العامة

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

      

 تطبيق نظرية األدب تطبيق األسلوبية وتحليل الخطاب األسلوبية وتحليل الخطاب نظرية األدب تطبيق علم الصرف 

 02القاعة  02القاعة  22 المدرج 22 المدرج 02القاعة   االثنين

      

      

       الثالثاء

      

 اللسانيات العامة

 تطبيق
 النص األدبي الحديث مدخل إلى األدب المقارن 

مدخل إلى األدب المغاربي المكتوب 

 باألجنبية تطبيق

 مدخل إلى األدب المقارن

 تطبيق
 األربعاء

 02القاعة  02القاعة  22 المدرج 22 المدرج  02القاعة 

      

 دب الععبي تطبيقاأل إنجليزية تطبيق نظرية األدب النقد األدبي الحديث تطبيق نظرية األدب 

 02القاعة  02القاعة  22 المدرج 22 المدرج القاعة 02القاعة  الخميس

      

 



 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 ليسانس الثانيةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 ب 20الفوج .......................................................................................................... :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  

 
 النص األدبي الحديث

 تطبيق
 تطبيق النقد األدبي الحديث

 الحديثالنص األدبي 

 تطبيق
 النقد األدبي الحديث النص األدبي الحديث

 السبت
 22 المدرج 22 المدرج 02القاعة  02القاعة  02القاعة  

      

 
 النقد األدبي الحديث

 تطبيق
 اللسانيات العامة علم الصرف تطبيق علم الصرف تطبيق اللسانيات العامة

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

      

 تطبيق نظرية األدب تطبيق األسلوبية وتحليل الخطاب األسلوبية وتحليل الخطاب نظرية األدب تطبيق علم الصرف 

 02القاعة  02القاعة  22 المدرج 22 المدرج 02القاعة   االثنين

      

      

       الثالثاء

      

 اللسانيات العامة

 تطبيق
 النص األدبي الحديث مدخل إلى األدب المقارن 

مدخل إلى األدب المغاربي المكتوب 

 باألجنبية تطبيق

 مدخل إلى األدب المقارن

 تطبيق
 األربعاء

 02القاعة  02القاعة  22 المدرج 22 المدرج  02القاعة 

      

 دب الععبي تطبيقاأل إنجليزية تطبيق نظرية األدب النقد األدبي الحديث تطبيق نظرية األدب 

 02القاعة  02القاعة  22 المدرج 22 المدرج 02القاعة   الخميس

      

 

 



 

 

 

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

 2222/  2222: السنة الجامعية

 ليسانس الثانيةالتوقيت األسبوعي للسنة 
 أ 21 الفوج..........................................................................................................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  

 
 النص األدبي الحديث

 تطبيق
 تطبيق النقد األدبي الحديث

 النص األدبي الحديث

 تطبيق
 النقد األدبي الحديث النص األدبي الحديث

 السبت
 22 المدرج 22 المدرج 00القاعة  00القاعة  00القاعة  

      

 
 األدبي الحديثالنقد 

 تطبيق
 اللسانيات العامة علم الصرف تطبيق علم الصرف تطبيق اللسانيات العامة

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

      

 تطبيق نظرية األدب تطبيق األسلوبية وتحليل الخطاب األسلوبية وتحليل الخطاب نظرية األدب تطبيق علم الصرف 

 00القاعة  00القاعة  22 المدرج 22 المدرج 00القاعة   االثنين

      

      

       الثالثاء

      

 اللسانيات العامة

 تطبيق
 النص األدبي الحديث مدخل إلى األدب المقارن 

مدخل إلى األدب المغاربي المكتوب 

 باألجنبية تطبيق

 مدخل إلى األدب المقارن

 تطبيق
 األربعاء

 00القاعة  00القاعة  22 المدرج 22 المدرج  00القاعة 

      

 دب الععبي تطبيقاأل إنجليزية تطبيق نظرية األدب النقد األدبي الحديث تطبيق نظرية األدب 

 00القاعة  00القاعة  22 المدرج 22 المدرج 00القاعة   الخميس

      

 



 

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