
 ديمقـراطية الشعبيـةلالجمهـوريـة الجـزائريـة ا
 رة التعليم العالي والبحث العلموزا

                                                                  أدرار أحمد دراية ةـعماـج   
                                ة اآلداب واللغاتيكل 
 قسم اللغة واألدب العربي 
   

 ليةالتفاعدروس ــال   
 و ى ليساس  األ سنةال طلبةل
 جيةة واملنهاملواد األساسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                   

 رئي  القسم     
 

 اءلثالثا
10/10/0101 

 نيناالث
10/10/0101 

 األحد
11/10/0101 

 يا األ              
 

 وقيتلتا

 
  

 النحوعلم 

 دوادي/ د

النص األدبي 

 (نثر)لقديم ا

 كاللي/د

10:11-01:01 

مصادر اللغة واألدب 

 والنقد

 مشري/ د

 فقه اللغة

 حاج أحمد/ د

 النقد األدبي   

 0القديم 

 مقدم/د

00:11-00:01 

   تقنيات التعبير الكتابي
 نواصر /د+ رزوقي/د

  0تقنيات البحث 
موالي /د+كرو /د

 برماتي+ لكبير
  01:11-01:01 



 ديمقـراطية الشعبيـةلالجمهـوريـة الجـزائريـة ا
 رة التعليم العالي والبحث العلموزا

                                                                  أدرار أحمد دراية ةـعماـج   
                                ة اآلداب واللغاتيكل 
 قسم اللغة واألدب العربي 
   

 ليةالتفاعدروس ــال   
 وأدبية يسانس دراسات لغويةلالثانية  سنةال طلبةل

 جيةة واملنهاملواد األساسي
 حورية بكوش/ د: غوية للا الشعبةلة ومسؤ
  اد شابيسع /د.أ.: ية دبألا الشعبةلة ومسؤ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                   
 رئيس القسم     

 

 اءلثالثا
10/10/0101 

 نيناالث
10/10/0101 

 األحد
11/10/0101 

 يا األ              
 

 وقيتلتا

 اللسانيات التطبيقية
 لصقع/أ 

 النقد العربي
 ح بكوش /د 

 0عل  النحو 
 بن عبو /د

10:11-01:01 

 
مدخل الى اآلداب 

 العالمية
 د قاسي/أ

 النص األدبي
 حدباوي /د

00:11-00:01 

 المدارس اللسانية
 بن عمار /د

مقاربات نقدية 
 معاصرة

 لحياني /د
 01:11-01:01 



 ديمقـراطية الشعبيـةلالجمهـوريـة الجـزائريـة ا
 رة التعليم العالي والبحث العلموزا

                                                                  أدرار أحمد دراية ةـعماـج   
                                ة اآلداب واللغاتيكل 
 قسم اللغة واألدب العربي 
   

 ليةالتفاعدروس ــال   
  ختصص لسانيات عامة يسانسلة الثالث سنةال طلبةل

 جيةة واملنهاملواد األساسي
 نعيمة سبتي / د: تخصص اللة ومسؤ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                   

 رئيس القسم     
 

 اءلثالثا
10/10/0101 

 نيناالث
10/10/0101 

 األحد
11/10/0101 

 يا األ              
 

 وقيتلتا

 
  

   علم التراكيب

            خليفي/د
  النحو الوظيفي

            كنتاوي/د
10:11-01:01 

   أصول النحو 

             مجيدي/د
                 علم الداللة 

 خدير/د
  00:11-00:01 



 ديمقـراطية الشعبيـةلالجمهـوريـة الجـزائريـة ا
 رة التعليم العالي والبحث العلموزا

                                                                  أدرار أحمد دراية ةـعماـج   
                                ة اآلداب واللغاتيكل 
 قسم اللغة واألدب العربي 
   

 دروس التفاعليةــال   
  ثالثة ختصص أدب عربيالالسنة  لطلبة

 املواد األساسية واملنهجية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                   

 رئيس القسم     
 

 الثالثاء
10/10/0101 

 االثنين
10/10/0101 

 األحد
11/10/0101 

 األيام              
 

 التوقيت

 المسرح المغاربي  
 تكتك/د

ص السردي الن
 المغاربي 

 العياشي/ د
10:11-01:01 

النص الشعري المغاربي 
 قاسمي/د

ي عبدب الشاأل
 المغاربي 

  جعفري  / د
 00:11-00:01 



 ديمقـراطية الشعبيـةلالجمهـوريـة الجـزائريـة ا
 رة التعليم العالي والبحث العلموزا

                                                                  أدرار أحمد دراية ةـعماـج   
                                ة اآلداب واللغاتيكل 
 قسم اللغة واألدب العربي 
   

 دروس التفاعليةــال   
 مية اللغاتيتعل ختصص ماسرتوىل األالسنة  لطلبة

 املواد األساسية واملنهجية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                   

 رئيس القسم     
 

 الثالثاء
10/10/0101 

 االثنين
10/10/0101 

 األحد
11/10/0101 

 األيام              
 

 التوقيت

 2تعليمية اللغات 
         لغزال  /د

علم المفردات 
 والمصطلح والداللة     

   خدير      /د

 2النظريات اللغوية
 01:01-10:11     باللي     / د

البحث التوثيقي 
 اإللكتروني

        براشيش/ د

منهجية البحث في 
 1علوم اللغة

        أبليلة /د

تداولية وتحليل 
 الخطاب

 شابي       /د
00:11-00:01 

 
التحري الميداني 
 وبناء االستبانات

 راجع  / د 
 01:11-01:01 



 ديمقـراطية الشعبيـةلالجمهـوريـة الجـزائريـة ا
 رة التعليم العالي والبحث العلموزا

                                                                  أدرار أحمد دراية ةـعماـج   
                                ة اآلداب واللغاتيكل 
 قسم اللغة واألدب العربي 
   

 دروس التفاعليةــال   
  يجزائرختصص أدب  ماسرتوىل األالسنة  لطلبة

 املواد األساسية واملنهجية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                   
 رئيس القسم     

 

 الثالثاء
10/10/0101 

 االثنين
10/10/0101 

 األحد
11/10/0101 

 األيام              
 

 التوقيت

   مشروع بحث
 رابحي/د

 نظرية األجناس
 بريك/د

 تحليل الخطاب
 الجزائري

 نوصر/د
10:11-01:01 

 بطاقة قراءة
 خالدي/د

األدب الجزائري 
المكتوب باللغة 

 الفرنسية
 كروم/د

تاريخية األدب 
 الجزائري

 فندو/أ
00:11-00:01 

 أصول البحث 
 01:01-01:11  خالدي/ د+ أبليلة /د


