
 

 /////كلية اآلداب واللغات     ////   بيقسم اللغة واألدب العر      ////درار    حمد دراية أجامعة أ     ////وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

       12/09/2019  * بتاريخ: 2020-2019 الموسم الجامعي :* السداسي األول*   ليسانساستعمال الزمن الخـاص بالسنة األولـى * 

التوقي
 ت

 الفترة المســـائيـــة الفترة الصـــباحيـة  

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 األيـام

حــد
األ

 

 18 اأ/ رابحي ق 1تقنيات البحث 1ف
 205قا أ/ أبي هريرة إعالم آلي  4ف
 20اقلحياني د/ عروض وموسيقى الشعر 5ف
 22قا موالي لكبير /د1 1البحثتقنيات  6ف

 18 قالحياني د/عروض وموسيقى الشعر 1ف
 205قا  أبي هريرةأ/  إعالم آلي. 6ف

 205قا  أبي هريرةإعالم آلي أ/   1ف
 22أ/ رابحي  قا  1 تقنيات البحث 2ف
 19موالي لكبير قا  /د1تقنيات البحث  4ف
 47 قا أ/ رابح.1نقد أدبي قديم 6ف

 
 عروض وموسيقى الشعر

 (ب)  مدراجع  د.
يةـــة عربـبالغ  

 (بمد )  قوراري.د

ين
الثن

ا
 

 علم الصرف

 (بمد ) دي ادو .أ
 20 قا د/ تكتك.1تقنيات البحث 5ف

 
 20قا  دواديأ/  علم الصرف 4ف

 

 علم الصرف أ/ دوادي قا 1ف
 22قاأ/ دوادي   .علم الصرف 2ف 14

 والحديث علوم القرآن

 (ب) مدأبليلة   .د

ثـاء
لثال

ا
 

 205قا  داحاجأ/  آلي.إعالم  2ف
 19علم الصرف أ/ دوادي قا  3ف

 22قا  أ/ برماتي .بالغة عربية 2ف
 205قا  داحاجأ/ إعالم آلي  5ف

 205قا  داحاجأ/  إعالم آلي. 3ف
 20 قا برماتيأ/ بالغة عربية  4ف
 21 قا دوادي /أ علم الصرف 5ف

 كاللي أ/ 1نقد أدبي قديم 1ف
 18قا 
 مسعودي /أ علم الصرف 6ف
 16 قا

 20كاللي .قاد/ 1تقنيات البحث 3ف 

عـاء
ألرب

ا
 

 20 قا كاللي د/ )شعر( نص أدبي قديم 4ف
 19 قا رزوقيأ/التعبير الشفوي  تقنيات 3ف

 إشراف وتوجيه  

 ايد/ بن خو

 (ب)مد 

 نص أدبي قديم )شعر(

 كاللي.أ  (ب)مد 

 )شعر( نص أدبي قديم 2ف
 16قا كاللي أ/
 د/مقددم  1نقد أدبي قديم 3ف
 15قا 

 /د .عروض وموسيقى الشعر 4ف
 17 قاجعفري 

 قاسميد/التعبير الشفوي  تقنيات 6ف
 16 قا

 لغة أجنبية

 كحلباأل /د

 (ب)مد 

س
خمي

ال
 

 (1النقد األدبي القديم)    

 (بمد )

 مقدم /د

 19قا د/قاسميالتعبير الشفوي  تقنيات 1ف
 16د/جعفري قا عروض وموسيقى الشعر 2ف
 18 قا برماتيأ/  بالغة عربية 3ف
 17 اقمقدم   /د  1نقد أدبي قديم 4ف
 14قا  رزوقي/د التعبير الشفوي  تقنيات 5ف
  20قا فالنيأ/  عروض وموسيقى الشعر 6ف

 19 قا برماتي /د نص أدبي قديم )شعر( 1ف
 16قا  د/ مقدم. 1نقد أدبي قديم 2ف
 18قافالني أ/ عروض وموسيقى الشعر 3ف
 15 قارزوقي د/  التعبير الشفوي  تقنيات 4ف
 20 قا سعيداوي  أ/ بالغة عربية 5ف
 17 قاد / مشري  بالغة عربية 6ف

 
 

 فاضلي /أ نص أدبي قديم )شعر( 3ف
 22 قا
  15 قا أ/حدباوي .1نقد أدبي قديم 5ف
د/ برماتي  )شعر( نص أدبي قديم 6ف
 14 قا

 21 قا بالغة عربية أ/ بوخشبة 1ف
قاسمي  /د التعبير الشفوي  تقنيات 2ف
 16 قا
 قابرماتي  /)شعر(أ نص أدبي قديم 5ف

15 

         رئيس القسم
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 12/09/2019  * بتاريخ: 2019-2020 الموسم الجامعي : * السداسي الثالث* أدبيةدراسات  * شعبةليسانس  استعمال الزمن الخـاص بالسنة الثانية* 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القسم

 

 
 
 
 

 الفترة المســـائيـــة الفترة الصـــباحيـة التوقيت

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 األيـام

 األحـد

 دباألمدخل  إلى  

 بكوش ن/أ  مقارنال
 (ب) مد

ي موال /أ أسلوبية وتحليل الخطاب 1ف
 47 قا
 21قالسانيات عامة أ/بكوش ن  2ف

 
 18د/ لحياني قا  ية األدبنظر  1ف
 

  
 

 22 قا د/راجع 2علم الصرف 1ف
 

 االثنين

 مدخل إلى األدب المقارن أ/رابحي 1ف
 21قا 
د/ مدخل إلى األدب المقارن  2ف 

 22قا  موالي لكبير

 نقد أدبي حديث

 (ب) مد  بكوش ح /د

 2 علم الصرف

 (ب) دم  بن عبو /د
 

 نظرية األدب

 (ب) مدلحياني /د
 

 الثالثاء
 قاقصاصي   د/ لسانيات عامة 1ف

20 
 21قاد/ العياشي  نظرية األدب 2ف

 
 
 

قا  واري نقد أدبي حديث  أ/ ن 1ف 
17 

 
 20 قا واري ن /نقد أدبي حديث أ 2ف
 

 

 األربعاء
 لسانيات عامة

 (ب)مد خليفي  د/ 
 18 قا.د/.جعفري  2 علم الصرف 2ف
 

  

مقدم أ/ مدخل إلى األدب المغاربي 1ف
 15 قا
 د/نواصرحديث نص أدبي عربي  2ف
 21 قا

 15 قاد/ رزوقي   أدب شعبي عام 1ف
 قا د/مقدممدخل إلى األدب المغاربي  2ف

20 

 14 قارزوقي  /أ أدب شعبي عام 2ف الخميس

النص  األدبي العربي 

 الحديث أ/حدباوي 
 (ب) مد

 لغة أجنبية

 (ب) مدباألكحل   /د

 

 
 أسلوبية وتحليل الخطاب

 (ب) مد  العياشي /د

ي عربي حديث أ/ فاضلي نص أدب 1ف
  22قا
 قاد/العياشي  أسلوبية وتحليل الخطاب 2ف

17 



                                          
                                                                                                                           ////بي      قسم اللغة واألدب العر        ///كلية اآلداب واللغات      ///أدرار   أحمد دراية  جامعة    ///  يوزارة التعليم العالي والبحث العلم                                                 

        12/09/2019  * بتاريخ: 2020-2019 الموسم الجامعي : * السداسي الثالث*ة * شعبة دراسات لغوي ليسانس  استعمال الزمن الخـاص بالسنة الثانية* 

 الفترة المســـائيـــة الفترة الصـــباحيـة التوقيت

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 األيـام

 األحـد

 دباألمدخل  إلى  

   مقارنال

 (ب) مدأ/بكوش ن      

د/بكوش ح قا نقد أدبي حديث  2ف
16 
 20 قاد/ بن عبو   حوأصول الن 3ف

16ا قد/بن عبو  أصول النحو 2ف  
20 قا بكوش ح /نقد أدبي حديث د 3ف  18ا ق ابن عبو /د علم الداللة 1ف 20قا   د/ بن عبو أصول النحو 1ف  

20قا د/ بريك نظرية األدب  3ف االثنين  
 نقد أدبي حديث

 (ب) مد  بكوش ح /د
 2 علم الصرف

 (ب) مد    بن عبو  /د
 

 األدبنظرية 

 (ب)د م    لحياني/د
 20قا  د/ بريك نظرية األدب 2ف

 الثالثاء
 22قا  بكوش ن لسانيات عامة أ/ 1ف
 14قا  د/ شابيلسانيات عامة  2ف

 21قا  بريك/د نظرية األدب 1ف
بكوش ن قا لسانيات عامة أ/  3ف

14 
  

قا د/بوبكري  مدخل إلى األدب المقارن  1ف
16 
 مسعودي أسلوبية وتحليل الخطاب أ/ 2ف
 22قا 
  عطواني/أمدخل إلى األدب المقارن  3ف
 21قا 

 19قاتكتك /نص أدبي عربي حديث د 1ف
 22 قا ن د/بوبكري مقارالدب مدخل إلى األ 2ف
 21علم الداللة د/براشيش قا  3ف

 األربعاء
 لسانيات عامة

 (ب)مد      خليفيد/ 
د/ خالدي نص أدبي عربي حديث 3ف

   21 قا
 
 قا حدباوي  /أ بأسلوبية وتحليل الخطا 1ف

47 

 14قا  د/مشري  2 صرفعلم ال 1ف
 21علم الداللة د/خدير قا  2ف
 16 قاد/ جعفري. 2علم الصرف  3ف

 الخميس

 18قا د/ قاسمي نقد أدبي حديث 1ف
 17قاد/ جعفري  2علم الصرف  2ف
 قاحدباوي  /أ أسلوبية وتحليل الخطاب 3ف

16 

النص  األدبي العربي 

 الحديث

 مد "ب" أ/حدباوي

 لغة أجنبية

 (ب)مد     باألكحل /د
 

 أسلوبية وتحليل الخطاب

 (ب) مد العياشي  /د
 14قا نص أدبي عربي حديث أ/حدباوي  2ف



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  بي                        قسم اللغة واألدب العر      ///    كلية اآلداب واللغات       ///جامعة أدرار     /// لتعليم العالي والبحث العلمي  وزارة ا                                         

 12/09/2019  * بتاريخ: 2020-2019 الموسم الجامعي :   * السداسي الخامس*   دراسات لغوية السنة الثالثةاستعمال الزمن * 

 ة **لسانيات عام** تخصـــــــــــص 

 الفترة المســـائيـــة الفترة الصـــباحيـة التوقيت

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 األيـام

 األحــد
 لغزال/د ترجمة المصطلحات اللغوية 2ف
 17 قا
 19قا  د/ مجيدي نظرية النظم 5ف

 19قا د/بالليلسانيات عربية  1ف
    15قاصنباوي /دأدب جزائري  5ف
 22قا  د/ مجيدي ات النصلساني 6ف

 1علم الداللة 

 د/بن خويا مح )ب(

 سليمانيالمدارس النحوية أ/ 1ف
  14 قا
  رابح /المدارس النحوية أ 5ف
 15قا

 17ا ق د/ براشيش المعجمية 2ف
 لغزال/ترجمة المصطلحات اللغوية د 3ف
 18قا

 47 اقوراري ق/أدب جزائري د 4ف
 15قا  د/ مجيدي نظرية النظم 6ف

ا ق لغزال/د ترجمة المصطلحات اللغوية 1ف
15 
 47 قاأبليلة  /لسانيات عربية د 3ف
 20ا قد/ براشيش  المعجمية 4ف
 17 قاالمصطلحية أ/ لصقع  5ف
 

  االثنين
 21 قا بليلةد/  1داللة علم ال 1ف
 22 قاالمصطلحية د/ ابن عمار  3ف
     47قوراري قا /دأدب جزائري  6ف

  22 قا  ةلعال و ب /أ 1داللة علم ال 4ف
  47قا منهجية البحث اللغوي د/ خليلي 3ف
 21قاالمصطلحية د/بن عمار  6ف

 عبد العالي /أ 1داللة علم ال 2ف
 15قا 
 سعيداوي  /أ 1علم الداللة 3ف
 16اق

 قا خليليالمصطلحية د/  4ف
17 

 21قا قوراري /دأدب جزائري  1ف
 سعيداوي  منهجية البحث اللغوي أ/ 6ف
 20قا

 
 
 47أدب جزائري د/قوراري قا  2ف

 الثـالثاء
 المعجمية

 مح )ب(  د . براشيش  

 المصطلحية

 مح )ب(قصاصي    .د

  
  

 4ف 22 قا د/ قصاصي .يةالمصطلح 2ف
 14قا  سبتيأ/ ية النظمنظر 
 

  14قا أ/سبتي  نظرية النظم 3ف
 قا بابا /أالمدارس النحوية  6ف

19 

   47قا المدارس النحوية أ/ بابا 2ف
 19ا ق د/ براشيش المعجمية 5ف

 

 سانيات النص.لد

  د/ابن عمار

(بمح )  

 األربعـاء

 22ا قحاج أحمد لسانيات النص د/ 1ف
 18قالسانيات عربية د/شابي  2ف
   15 قاصنباوي /دأدب جزائري  3ف
منهجية البحث اللغوي د/مشري  5ف
 17قا

 22 قا نظرية النظم د/مجيدي 2ف
 19قا لسانيات عربية د/شابي  6ف

 18قالسانيات النص د/ حاج أحمد  3ف
 20لسانيات عربية د/ خليفي قا  5ف

ترجمة المصطلحات اللغوية  4ف
 14قا كنتاوي /د

 19 قاقصاصي  المصطلحية د/ 1ف
 14قا .مشري /د.المدارس النحوية  3ف
 20 قاد/ خدير  1داللة علم ال 5ف
 كنتاوي /ترجمة المصطلحات اللغوية د 6ف
 22قا

 عربية لسانيات

 47د/ قصاصي  قا 

 الخميس

 15 قامشري  /دالمدارس النحوية  4ف
 ترجمة المصطلحات اللغوية 5ف
 19 قاكنتاوي /د

 47 قا سعيداوي  /أ 1داللة علم ال 6ف

 ة البحث اللغويمنهجي

 47قا  مشريد/ 

 المدارس النحوية

 كنتاوي.د

 47 قا

سبتي  قا  أ/ نظرية النظم 1ف
14 
 /منهجية البحث اللغوي أ 2ف

 15قا بركاوي 
 بهادي /أ لسانيات عربية 4ف
 16قا

 20قا بايلك /هجية البحث اللغوي أمن 1ف
 21قا  موالي /لسانيات النص أ 2ف
 16قاأ/ ابن عمر المعجمية.  3ف
 18قا بركاوي أ/ لسانيات النص   4ف
 17 قا بوخشبةلسانيات النص  أ/  5ف
 19ا ق بهادي /أية المعجم 6ف

 20 قاالمعجمية. أ/ ابن عمر  1ف
 18قا بايلك /أ البحث اللغوي  هجيةمن 4ف

 رئيس القسم             



 

 

 بيقسم اللغة واألدب العر ///   كلية اآلداب واللغات  ///جامعة أدرار     ///  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                      

         12/09/2019  * بتاريخ: 2020-2019 الموسم الجامعي :* السداسي الخامس* **ب عربي دأ** تخصـــــــص السنة الثالثة   استعمال الزمن* 
 

 الفترة المســـائيـــة الفترة الصـــباحيـة التوقيت

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 األيـام

 األحــد

قضايا النص الشعري الحديث  1ف
 21 قا معتوق والمعاصر أ/ 

 47ا قموالي  /أدب الطفل. أ 2ف
اآلداب العالمية المعاصرة د/بكوش  4ف
 16 قاح 

السرديات العربية الحديثة 

 والمعاصرة

(ب ) مد موالي لكبير /أ  

 /البحث األدبي أ منهجية 2ف
 21 قا سليماني

موالي  /منهجية البحث األدبي أ 3ف
 17 قا

 أدب الطفل

 كروم /أ

 (47) قا 

 قدوري  ضايا النص الشعري القديم أ/ق 2ف
 14 قا
 قاميزاتي /العربي واالستشراق داألدب  3ف

21 
. السرديات العربية الحديثة والمعاصرة 4ف
 22 قا  موالي لكبيرأ/ 

 أ/الحديث والمعاصر  قضايا النص الشعري  2ف
 21قا  رابح
 قا قدوري  /أيم قضايا النص الشعري القد 3ف

14 
 22 اقميزاتي /العربي واالستشراق داألدب  4ف
 

 47 قا د/ كروم  أدب الطفل 1ف االثنين
 

 
  

 قا أ/رابحي .اآلداب العالمية المعاصرة 1ف
47 

 
 21قا سعيداوي  /منهجية البحث األدبي أ 1ف
 22 قاكروم د/  أدب الطفل 3ف
 

 الثـالثاء
 اآلداب العالمية المعاصرة

 18 د/قاسي     قا

ات العربية الحديثة والمعاصرة السردي 2ف
 18 د/بوبكري قا

 قاقاسي  اآلداب العالمية المعاصرة أ/ 3ف
19 
 20 قامنهجية البحث األدبي د/ خالدي  4ف

قاسي اآلداب العالمية المعاصرة أ/ 2ف
  18 قا
ديثة ات العربية الحالسردي 1ف

 22 قاوالمعاصرة د/بوبكري 

نواصر األدب الصوفي أ/  3ف
  15قا
 

 
لعربية الحديثة والمعاصرة د/ السرديات ا 3ف

 16 قا العياشي
 47 قا عطواني /أ أدب الطفل 4ف

 األربعـاء

قضايا النص الشعري 

 القديم

 16د/ميزاتي  قا

 17 قا.نواصراألدب الصوفي أ/  1ف
 قا زاتيمي/د العربي واالستشراقاألدب  2ف

16 
قا د/بوبكري جماليات السرد العربي القديم  3ف

20 
 ضايا النص الشعري القديم د/صنباوي ق 4ف
 15 قا

د/  العربي واالستشراقاألدب  1ف
 17 قاميزاتي 

 21 قانواصر  أ/األدب الصوفي  2ف
جماليات السرد العربي القديم  4ف

 15 قاد/بوبكري 

 
 منهجية البحث األدبي 

 مد )ب(    رزوقي   .د

 قايا النص الشعري القديم د/ كاللي قضا 1ف
18 
 قا /قاسمي  أجماليات السرد العربي القديم  2ف

17 
قضايا النص الشعري الحديث والمعاصر  3ف

 22أ/حدباوي قا 
 19 قانواصر  /األدب الصوفي د 4ف

 الخميس

 باألكحل .أ/لغة أجنبية متخصصة 1ف
 20ا ق

 قا قروط .أ/لغة أجنبية متخصصة 3ف
22 

 15 قاباألكحل  .أ/لغة أجنبية متخصصة 2ف
 22 قا قروط .أ/لغة أجنبية متخصصة 4ف

قضايا النص الشعري 

 الحديث والمعاصر

 14قا     سبتي     /أ

 

جماليات السرد العربي القديم 

 47قا  د/ قاسمي  

 
 قا مواليأ/ .القديم جماليات السرد العربي 1ف

47 
اصر قضايا النص الشعري الحديث والمع 4ف
 19 قاحدباي.أ/

 رئيس القسم                                                                                                                                                                                          
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                                                                       رئيس القسم      
 

 

 

 

 الفترة المســـائيـــة الفترة الصـــباحيــــة التوقيت

 18.30-17.00 17.00-15.30 15.30-14.00 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 األيـام

 األحــد

تاريخية األدب 

 الجزائري 

 15د/ صنباوي  قا 

 مشروع بحث 

 أ / رابحي

 17قا    

األدب الجزائري المكتوب    

 باللغة الفرنسية

 15قا   د/ كروم

  

 

 االثنين

مدخل إلى اآلداب  1ف
 14قا  د/ تكتكالعالمية 

 أ/ابن عبو مشروع بحث 2ف
 15قا 

 نظرية األجناس 1ف

 14قا  بريك/د
د/  أصول البحث 2ف

 15قا  خالدي

د/ موالي أدب عربي معاصر  1ف
14لكبير قا  

مدخل إلى اآلداب العالمية  2ف
 15قا  د/ لحياني

 14قا أبليلة د/  أصول البحث 1ف
  15 قا نظرية األجناس أ/بريك 2ف

 

 14قا أ/رابحي  مشروع بحث  1ف
األدب الجزائري المكتوب  2ف

 15بالفرنسية  د/قاسي قا 

األدب الجزائري المكتوب  1ف
 14بالفرنسية  د/قاسي قا 

أ/رابحي قا أدب عربي معاصر  2ف
15 

 الثالثاء
 نظرية األجناس

 17قا   د/ بريك

 بطاقة قراءة 

 17قا  أ/دوادي

 اتجاهات تحليل الخطاب

 17العياشي   قا /د

د/ لخطاب اتجاهات تحليل ا 1ف
 14 قا  العياشي

د/ اتجاهات تحليل الخطاب  2ف
15قا  تكتك  

د/  تاريخ األدب الجزائري  1ف
 14قا خالدي 

قا  حاج أحمدأ/  بطاقة قراءة 2ف
15 

 14حاج أحمد قا أ/  بطاقة قراءة 1ف
 د/ خالدي تاريخ األدب الجزائري  2ف
 15 قا

 األربعاء
 لغة أجنبية

 21قا  باألكحل    /د
    

 

      ميسالخ

 



 
 

 بيقسم اللغة واألدب العر ///   كلية اآلداب واللغات ///أدرار  أحمد دراية  جامعة    ///وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    
         12/09/2019  * بتاريخ: 2020-2019 الموسم الجامعي : ** األول** السداسي ات تعليمية اللغ ماستـــر األولىالسنة ل الزمن استعما

 
التوقي

 ت
 الفترة المســـائيـــة الفترة الصـــباحيــــة

 18.30-17.00 17.00-15.30 15.30-14.00 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 األيـام

 األحــد
 الصوتيات والفنولوجيا

 14 قا    باللي         /د

 اللسانيات النصـيـة

 14 قا            د. لغزال 

 1النظريات اللغوية

 14 قا         د/ باللي    
   

 االثنين

د/  البحث التوثيقي االلكتروني 1ف
 17 قا قوراري 

 /أ ابستمولوجيا علوم اللغة 2ف
 18قا  بكوش ن

 

بكوش  /أ ولوجيا علوم اللغةابستم 1ف
 17قا  ن
 18 قااكتساب اللغة أ/شابي  2ف

التحري الميداني وبناء  1ف
 17قا   راجع /د االستبانات

د/  البحث التوثيقي االلكتروني 2ف
 18 قا قوراري 

ابن  /لسانيات اجتماعية د 1ف
 17 قا عمار

التحري الميداني وبناء  2ف
 18قا د/ راجع   االستبانات

 لغزال/د 1ية اللغاتتعليم 1ف
 17قا 
 /أ 1النظريات اللغوية 2ف

 18خليفي قا 

 /أ 1النظريات اللغوية 1ف
 17قا  خليفي

أ/  للسانيات النصيةا 2ف
 18لغزال  قا 

 الثالثاء
 1تعليمية اللغات

 16قا د/ خدير          

 ابستمولوجيا علوم اللغة

 16قا د/حاج أحمد        
 اإللكترونيالبحث التوثيقي 

 16قا          براشيش /د

د/ابن  اللسانيات النصية 1ف
 17قا  عمار

خديـر أ/ 1تعليمية اللغات2 ف
 18قا 

قا  اكتساب اللغة د/خدير 1ف
17 
 د/الصوتيات والفنولوجيا  2ف

 18قا  باللي

 د/الصوتيات والفنولوجيا  1ف
 17قا  باللي

 /لسانيات اجتماعية د 2ف
 18قا  ابن عمار

 األربعاء
 يةلغة أجنب

 21قا  باألكحل    /د
     

       الخميس

          رئيس القسم 
 
 
 
 



 
 

 بيقسم اللغة واألدب العر ///   كلية اآلداب واللغات ///أدرار  أحمد دراية  جامعة    ///وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    
         12/09/2019  * بتاريخ: 2020-2019 الموسم الجامعي : ** الثث** السداسي الات ماستـــر تعليمية اللغثانية السنة الاستعمال الزمن 

 
 الفترة المســـائيـــة الفترة الصـــباحيــــة التوقيت

 18.30-17.00 17.0-15.30 15.30-14.00 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 األيـام

المصطلح التعليمي في  1ف    األحــد
 19قا  لصقع /أالمعاجم العربية 

منهجية البحث في علوم  1ف
 19قا  باللي د/ اللغة

د/  3النظريات اللغوية  1ف
 19 قاراجع 

 

 االثنين

نظريات التلفظ وتحليل  1ف
 19قا  شابي /د المحادثة

 

بن عبو ا /دعلم التراكيب والداللة 1ف
 19قا 

 د/بليلة تقنية إعداد المذكرة 1ف
 19قا 

تعليمية اللغة العربية  1ف
 19قا  د/خليفي

ابن  /د لسانيات عيادية 1ف
 19قا عمار 

 دراسة نقدية للمراجع 1ف
 19قا  د/راجع

 الثالثاء
 3النظريات اللغوية 

 47قا لصقع      /أ
 نظريات التلفظ وتحليل المحادثة

 47قا د/شابي      

 علم التراكيب والداللة

 47قا د/خدير     

 
 
 
 

  

 األربعـاء
 تقنية إعداد المذكرة 

 14ري قا جعفد/

  تعليمية اللغة العربية

 14قا    د/خليفي
منهجية البحث في علم 

 14قا   كنتاوي/د   2اللغة
  

 

  الخميس

 
 أخالقيات المهنة

 21مح قا ي     رحلأ/

   

                   رئيس القسم 

 

 
 



 
 

 بيقسم اللغة واألدب العر ///   كلية اآلداب واللغات ///أدرار  أحمد دراية  جامعة    ///زارة التعليم العالي والبحث العلمي    و 
     12/09/2019  * بتاريخ: 2020-2019 الموسم الجامعي : ** ثالث** السداسي الجزائري ب دأماستـــر ثانية السنة ال زمناستعمال ال

     
 الفترة المســـائيـــة الفترة الصـــباحيــــة التوقيت

 18.30-17.00 17.00-15.30 15.30-14.00 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 األيـام

    ـداألحـ
قا   أبليلةد/  أصول البحث 1ف

16 
قا  مجيديد/  مشروع بحث 1ف

16 

 تيارات فكرية وقراءات تراثية 1ف
 16قا ميزاتي د/
 

 االثنين
نقد ثقافي ودراسات مقارنة  1ف
 16قا  بكوش ح أ/

مراجعات نقدية لألدب  1ف
 16قا  يد/لحيان االستعجالي

قا د/تكتك  نظرية األجناس 1ف
16 

معاصر أ/ قاسي  أدب عالمي 1ف
 16قا 

أ/  اتجاهات تحليل الخطاب 1ف
 16قا  د/كروم بطاقة القراءة 1ف 16قا بكوش ح /د

 الثالثاء
 اتجاهات تحليل الخطاب

 15قا         د/ تكتك 
 نقد ثقافي ودراسات مقارنة

 15قا              سبتي  /أ

 نظرية األجناس   

 15قا          نواصر  /د
   

 األربعـاء
 وع بحثمشر

 47قا        مجيدي/د

مراجعات نقدية لألدب 

      االستعجالي

 47قا  د/حاج أحمد

 بطاقة القراءة 

 47قا د/ خالدي        
   

  الخميس

 أخالقيات المهنة 

 21مح قا        رحليأ/

   

           رئيس القسم                                                                                                                                                                                              جناح قسم األدب.     11إلى  2: القاعات من  تنبيه   

 

           

 


