
 

 07/01/1202:الى غاية  03/01/1202لتوزيع الزمني السنة الثانية ليسانس أسبوع ابتداء من:ا

 05-04المجموعة الثانية: 03-02-01 األولى: فالمجموعة 

 

 

 الخميس الاربعاء الثالثاء الاثنين الاحد السبت

08:00-10:00 

 أصول النحو  
 Fأ تريكي مدرج 

 04الفوج 

 النقد  األدبي الحديث 
 Fأ قري مدرج :

 01مج 

 علم الصرف  
 Fبوشعشوعة مدرج  
 01مج : 

 أسلوبية ونحليل الخطاب
 Fأ بلعيفة رشيد مدرج 

 01مج 

 مدخل الى االدب القارن
 Fلعبادلية مدرج أ 

 01مج 

 فلسفة النقد 
 Iأ حمزاوي مدرج 

 05الفوج 
 

 النص االدبي الحديث 
 Iأ تومي   مدرج  :

 02مج  

 لسانيات عامة
 Iأ جغبوب مدرج:

 02مج: 

 نظرية األدب
 Iأ خذري مدرج  

 02مج 

 علم الداللة 
 Iأ بعطوش مدرج 

 04الفوج: 

10:00-12:00 

 أدب شعبي مغاربي  
 01مج فالق سمية 

 Fمدرج 

 النقد  األدبي الحديث 
 Iأ قري مدرج :

 02مج 

 علم الصرف 
 Iبوشعشوعة مدرج  
 02مج : 

 أسلوبية ونحليل الخطاب
 Iأ بلعيفة رشيد مدرج 

 02مج 

 مدخل الى االدب القارن
 Iأ لعبادلية مدرج 

 02مج 

 النص االدبي الحديث  
 Fأ تومي   مدرج  :

 01مج: 

 لسانيات عامة
 Fمدرج:أ جغبوب 

 01مج: 

 نظرية األدب
 Fأ خذري مدرج  

 01مج 

االدب المغاربي  
 المكتوب بالفرنسية

 Fأ سليماني مدرج 
 01مج:



 

 07/01/1202الى غاية : 03/01/1202ابتداء من: ماستر أدب حديثلتوزيع الزمني السنة الثانية ا

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 اخلميس االربعاء الثالثاء االثنني االحد السبت 
13:00-
15:00 

 قضايا النقد احلديث  
 Fقري جميد مدرج 

 االدب اجلزائري احلديث
 Fأ قروي مدرج 

 أدب املسرح احلديث
 Fأ بوعود مدرج 

 نظريات االدب 
  Fأ مساعدية مدرج 

 

 القراءة النقد ية للمصادر 
 Fأ بن عباس مدرج 

 

15:00-
16:00 

 بيداغوجيا التعليم  Fمدرج  أخالقيات املهنة  
 Fغنيمي الودري مدرج 

 املعاجلة اآللية للمذكرة
 Fا جالب مدرج 

 خطة البحث
 Fأ/ لطرش مدرج 

 



 

 07/01/1202الى غاية : 03/01/1202ابتداء من: ماستر أدب قديملتوزيع الزمني السنة الثانية ا

 

  

 

 

 
 

 اخلميس االربعاء الثالثاء االثنني االحد السبت 
13:00-
14:00 

 القراءة النقدية للمصادر واملراجع  
 Iأ مغشيش مدرج 

 أألساطري االدبية 
 Iفالق مدرج 

 املعاجلة اآللية للمذكرة
  I ا جالب مدرج

 األدب املغريب القدمي
 Iأ غنيمي مدرج 

 خطة البحث
 Iأ/ لطرش مدرج 

14:00-
15:00 

 االدب اجلزائري القدمي  
 Iرواق حورية مدرج 

 

 أألساطري االدبية 
 Iفالق مدرج 

 قضايا النقد االديب القدمي
 Iأ بلعيفة مدرج 

 األدب املغريب القدمي
 Iأ غنيمي مدرج 

 بيداغوجيا التعليم
 Iأ حركايت  مدرج 

15:00-
16:00 

 االدب اجلزائري القدمي  
 Iرواق حورية مدرج 

 

 اخالقيات املهنة
 Iمدرج 

 قضايا النقد االديب القدمي
 Iأ بلعيفة مدرج 

االجناس االدبية القدمية  
  Iرواق مدرج 

 

 



 07/01/1202الى غاية : 03/01/1202من  ابتداء نقد حديثماستر لتوزيع الزمني السنة الثانية ا
 

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت 
08:00-
10:00 

 املصطلح النقدي 
 30قواس نبيل ق 

 01ف 

 نظرية الرواية
 30بوعود هند ق:

 01ف:

 خطة البحث 
 30عيالن ق:

 01ف:

 نظرية التلقي والتأويل
 30نويوة ق:

 01ف:

 املعاجلة اآللية للمذكرة
 30جالب ق: 

 01ف:
 حتليل خطاب الصورة 

 31ق:رقيق ميلود 
 02ف 

 حتليل اخلطاب املسرحي
 31أ بوعالق ق:

 02ف:

 املثاقفة يف االدب والنقد
 31آدامي ق:

 02ف:

 بيداغوجيا التعليم
 31حركايت ق:

 02ف:

 أخالقيات املهنة
 31ق:
 02ف:

10:00-
12:00 

 املصطلح النقدي 
 31قواس نبيل ق 

 02ف 

 نظرية الرواية
 31بوعود هند ق:

 02ف:

 خطة البحث
 31عيالن ق:

 02ف:

 نظرية التلقي والتأويل
 31نويوة ق:

 02ف:

 املعاجلة اآللية للمذكرة
 31جالب ق: 

 02ف:
 حتليل خطاب الصورة 

 30رقيق ميلود ق:
 01ف 

 حتليل اخلطاب املسرحي
 30أ بوعالق ق:

 01ف:

 املثاقفة يف االدب والنقد
 30آدامي ق:

 01ف:

 بيداغوجيا التعليم
 30حركايت ق:

 01ف:

 أخالقيات املهنة
 30ق:
 01ف:



 

 1202/ 01/ 07اىل غاية :  1202/ 01/ 40ماسرت لسانيات عامة ابتداء من لتوزيع الزمين السنة الثانية ا
 

 Gدرج  ـــــــــــالم

 

  

 

 

 اخلميس االربعاء  الثالاثء االثنني االحد السبت 

08:00-
10:00 

 اللسانيات النفسية    
 أ حبري  

اللسانيات العربية  
 احلديثة أ جغبوب  

 املصطلح اللساين    
 أ زواقري 

 لسانيات حاسوبية  
 أ جالل

10:00-
12:00 

 علم اللهجات    
 أ حبري  

لسانيات امللفوظية  
وحتليل اخلطاب أ  

 خديش

 خطة البحث  
 أ قري عالية

املعاجلة اآللية 
 للمذكرة  
 أ جالب 


