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 الفترة المســـائيـــة  الفترة الصـــباحيـة  

 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

حـد 
أل

ا
 

 دب األ إلى     خل مد

 أ/بكوش ن    مقارن ال 
 ( ب )  مد 

 
 
 
 

د/ لحياني قا   نظرية األدب :أ-1ف
09 
 

 
ن دب المقارألا  مدخل إلى أ:-1ف
 09قا موالي لكبير  /د

د/ لحياني   نظرية األدبب: -1ف
 04قا 
 

مدخل إلى األدب   أ: -3ف
 03قا  موالي لكبير د/ المقارن 

أ/   لخطابأسلوبية وتحليل ا أ:-1ف
 10  قارابحي 

 قاابن عبو د/ 2علم الصرف  :ب-1ف
09 
 د/ مدخل إلى األدب المقارن  : ب-3ف

 03قا    موالي لكبير

 04 قاابن عبو د/ 2ف الصر علم  أ:-1ف
  قابحي أ/ را لخطابأسلوبية وتحليل ا ب:-1ف

09 
ي  الد/ مو المقارن  بد مدخل إلى األأ: -2ف
 03قا كبير ل
 

ن 
ثني

ال
ا

 

 /دن دب المقارألا  مدخل إلى ب:-1ف
 20قا  موالي لكبير 

نص أدبي عربي حديث  أ: -2ف
 03 قا قاسي د/
 قاابن عبو د/ 2  فصر العلم  ب: -2ف

11 
أ/   بية وتحليل الخطابلو أس أ:-3ف

 12قا رابحي 

 المقارن  بد مدخل إلى األ: ب-2ف
 20قا كبير الي لد/ مو 

ابن عبو د/  2 فصر العلم أ: -2ف
 18 قا
نص أدبي عربي حديث   ب:-2ف
 03 قا قاسي د/
 أسلوبية وتحليل الخطاب :ب-3ف

 12قا أ/ رابحي 

 نقد أدبي حديث 

 ( ب)   مد   د/ بكوش ح

 2  علم الصرف
 ( ب )   دم    بن عبو  / د 

لحياني  د/  باألد   نظرية أ:-2ف
 09قا
  يباش /دلسانيات عامة  أ:-3ف
 04قا
  نظرية األدب :ب-3ف
 03 قا.بريكد/

  مد نظرية األدب د/لحياني  

 ( ب) 

 10قا  لحيانيد/  نظرية األدب ب:-2ف
 09قا يب اش /دلسانيات عامة  ب:-3ف

ل ا 
ثاء 

ثال
 

  اق شابي. د/ ت عامةيا لسان ب: -1ف
04 

 
  شابي. د/ امةت عيا لسان أ:-1ف
 04 اق

 د/شابي عامة  لسانيات :ب-2ف
 10قا

 د/شابي لسانيات عامة  :أ-2ف
 10قا
 ابط خلتحليل ابية و و ل أس :ب-2ف
 12  قاالعياشي /د

نقد أدبي حديث   أ:-3ف
 04 اق د/خالدي

 

  قا د/خالدينقد أدبي حديث  ب:-3ف
04 

 04 قا خالدي/دنقد أدبي حديث  أ:-2ف
 03 اق.بريكد/ نظرية األدب أ:-3ف

ا 
أل 

عاء 
رب

 

 مة ات عا لساني 

 ( ب ) مد خليفي   د/ 

د/ حديث  ي عربيب نص أدأ: -1ف
 18قا بن لبادا

  خالدي/دنقد أدبي حديث  :ب-2ف
 04اق

مشري   د/ 2 علم الصرف أ:-3ف
 17 قا

نقد أدبي حديث    :ب-1ف
 04قا  د/خالدي

 
 د/خالدينقد أدبي حديث   أ:-1ف
 04قا 
حديث   ي عربينص أدب ب: -1ف
 20قا بن لباداد/ 

ي  رببي عنص أد :ب-3ف
 12  قا بن لبادا د/حديث 

بن  ا د/ي حديث بي عربنص أد :أ-3ف
 10 قا.لباد

   ب المغاربي األد   ى لمدخل إ 

 ( عن بعد )     مقدم د/ 

يس 
خم

ال
 

 
 

  ابط خلا تحليلو بية أسلو  أ:-2ف
 12  قاالعياشي /د

مشري   د/ 2  علم الصرف :ب-3ف
 03 قا

عربي  النص  األدبي ال

 دباوي  الحديث أ/ح 
 ( ب )  مد 

 أسلوبية وتحليل الخطاب 

 ( ب )  مد   العياشي    / د 
 

 بي عام أدب شع 

( ن بعد ع )    قي رزو د/    
 

   لغة أجنبية 

 ( عن بعد )      اوي أ/ مهد 
 



                            
 / / / / بي       قسم اللغة واألدب العر          ///كلية اآلداب واللغات         ///أدرار    أحمد دراية  جامعة     ///  ي لي والبحث العلم يم العا لع وزارة الت    

          * 2021-2020 الجامعي : وسمالم * السداسي الثالث*ة يلغودراسات  * شعبة  نس ليسا مال الزمن الخـاص بالسنة الثانيةتعاس*                   

 

 الفترة المســـائيـــة  الفترة الصـــباحيـة 

 

08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

حـد 
أل

 ا

 ب د أل ا ى   إل    ل مدخ

    رن مقا ال 

 ( ب )   مد أ/بكوش ن        

 
 

نقد أدبي حديث  :ب-2ف
 03ح قا د/بكوش 

ح د/بكوش نقد أدبي حديث  :أ-2ف
 03قا 

  /نقد أدبي حديث د :ب-1ف
03 قا بكوش ح  

بي  عر  يبأد نص أ:-2ف
 10قا ك تكت /أ حديث

د/  يثنقد أدبي حد :أ-3ف
 18قا وش حكب

 يثدحبي عر  يبأد نص :ب-2ف
 19قا ك تكت /أ

 /ربي حديثع أدبينص  :أ-3ف
 17 قا تكتك

  /د يثنقد أدبي حد :ب-3ف
 12 قا بكوش ح

ن 
ثني

ال
 علم الداللة  ا

 د/خدير 

بعد(   عن  )   

 
د/   يثنقد أدبي حد أ: -1ف
 04قا وش حكب

 يث د أدبي حد نق 

 ( ب )   د م   وش ح بك   /د 
 2 علم الصرف

 ( ب )   مد      بن عبو    /د 
 

 نظرية األدب 

 ( ب )   د م      لحياني/ د 

قا   د/ بريك نظرية األدب أ:-2ف
18 

ثاء 
ثال

ال
 

  د/ لسانيات عامة  أ:-2ف
 11قا  بكوش ن

  د/ بريك نظرية األدب :ب-2ف
 09قا 

 
قا   بريك/د نظرية األدب :أ-1ف

12 
نص أدبي عربي حديث  :ب-1ف
 09قاتكتك /د

  د/لسانيات عامة  :ب-2ف
 11قا  بكوش ن

قا   بريك/د نظرية األدب :ب-1ف
18 
  ش ن بكو أ/  ةمعا  ياتنسال أ:-3ف
 03قا 
 /ربي حديثع أدبينص  :ب-3ف

 04 قا تكتك

نص أدبي عربي حديث  أ:-1ف
 09قاتكتك /د

ش بكو أ/  ةمعا ياتلسان :ب-3ف
 04قا  ن

مدخل إلى األدب   أ:-3ف
 12قا .بوبكري /أالمقارن 

ك  بري /داألدب نظرية  :ب-3ف
 11قا 

ب  مدخل إلى األد :ب-1ف
 12قا كري د/بوب ن مقارال

قا  ك بري /داألدب ية نظر  أ:-3ف
11 

دب  مدخل إلى األ  :ب-2ف
 09 قا ن د/بوبكري مقارال
 

عاء 
رب

أل
ا

 

 امة ت ع لسانيا

مد        خليفي د/  

 ( ب ) 

 
  / د 2 صرفعلم ال :ب-1ف

 09 قا جعفري 
مدخل إلى األدب   :ب-3ف

 11قا بوبكري /أالمقارن 

  جعفري  /د  2 صرفعلم ال أ:-1ف
 09 قا
ن  مقارالدب مدخل إلى األ  أ:-2ف

 11 قا بكري د/بو 
ن  با /د 2علم الصرف   :ب-2ف

 12قا عمار

  ن مقارب المدخل إلى األد :أ-1ف
 03قا كري د/بوب

ابن  د/  2علم الصرف  أ:-2ف
 12قا عمار

أسلوبية وتحليل  :ب-1ف
 10 قا حدباوي  /أ الخطاب

 أسلوبية وتحليل الخطاب أ:-1ف
 04 قا حدباوي  /أ

 أصول النحو 

 د/بن عبو 

 (   عن بعد   ) 

يس 
خم

ال
 

  / أ ة ام ات ع لساني أ: -1ف
 04قا  ن بكوش

لوبية وتحليل  أس  أ: -3ف
 09 قاحدباوي   / أ  الخطاب

  أ/ امة ات ع لساني : ب-1ف
 10قا  ن بكوش

لوبية وتحليل  أس  : ب-3ف
 09 قاحدباوي   / أ  الخطاب

ربي  النص  األدبي الع 

 ديث الح 

 مد "ب"  أ/حدباوي 

 أسلوبية وتحليل الخطاب 

 ( ب )   مد  العياشي    /د 

ليل  وبية وتحسل أ  : ب-2ف
 09اق  حدباوي  د/ب  خطا ال
د/    2علم الصرف  : أ-3ف

 03 قا ري.جعف

أسلوبية وتحليل   أ: -2ف
 09 ا ق. حدباوي  د/ب  خطا ال
د/    2علم الصرف  : ب-3ف

 04 قا ري.جعف

 لغة أجنبية 
 ( عن بعد )      اوي أ/ مهد 



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

         * 2021-2020 عي :الموسم الجام ة *لسانيات عام ــص* تخصالخامس السداسي* لغوية  تاسادر ةالسنة الثالثاستعمال الزمن                 

 الفترة المســـائيـــة  الفترة الصـــباحيـة  

 08:00-09:00 
09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

ا 
أل 

ــد 
ح

 

    لمصطلحات اللغوية ترجمة ا 

 لغزال / د 

 ( عن بعد  ) 

 
 

ن وش بك د/لسانيات عربية  :ب-1ف
 04قا

 د/لسانيات عربية  أ:-1ف
 04قان وش بك

 المصطلحية 

 مح )ب( قصاصي     . د 

بوخريص   د/ .يةالمصطلح :ب-2ف
 09 قا
 12 قا اللغز د/ داللة علم ال :ب-4ف

د/  منهجية البحث اللغوي  أ:-3ف
 12ا قباللي 

 17 قاد/لغزال  1داللة  علم ال أ:-4ف
 قا بوخريص المصطلحية د/ :ب-4ف

11 

د/  منهجية البحث اللغوي  :ب-3ف
 11ا قباللي 

 قا بوخريص المصطلحية د/ أ:-4ف
10 

ن 
ثني

ال
ا

 

 17قا د/ باللي   1لة  دال اللم ع :أ-1ف
 04 قاد/لغزال  1لحية  المصط أ:-3ف
 09 قاقع صل  /ألسانيات عربية  أ:-4ف
 10ا قد/ براشيش  ةالمعجمي :ب-4ف

 10  قابراشيش . أ/ المعجمية أ:-1ف
  قالي بال د/  1داللة  علم ال :ب-1ف

17 
  علصق أ/ لسانيات عربية :أ-3ف
 11قا
 06 قا لغزاللحية د/ المصط :ب-3ف

باللي  د/  1داللة  علم ال :أ-2ف
 04 قا
أ/  عربية  لسانيات :ب-2ف

 09قا  لصقع

 
قا د/ باللي   1لة  دال اللم  ع :ب-2ف

04 

 قايش اشبر  /. أعجميةلما  :ب-1ف
11 
  قابوخريص  د/ .يةحالمصطل أ:-2ف

12 
 

 10ا  ق د/ براشيش ةالمعجمي  أ:-2ف
 قاوخريص بالمصطلحية د/  :ب-1ف

04 
 علصق أ/  لسانيات عربية  ا ب:-3ف
 09قا
 

 قاوخريص بالمصطلحية د/  أ:-1ف
04 
 12ا  قد/ براشيش  ةالمعجمي  أ:-4ف
  لصقعأ/ عربية  لسانيات أ:-2ف
 11قا

ال 
الثا 

ثـ
 ء 

 1علم الداللة 

 ( مح )ب  د/بن خويا 

 معجمية ال 

 براشيش / د 

 مح )ب( 

 د/ براشيش ةلمعجميا  :ب-2ف
 09ا ق

لسانيات النص د/ حاج   أ:-3ف
 12قا أحمد 

 البحث اللغوي   هجيةمن :ب-4ف
 19قا ابن خويا  /أ

لسانيات النص د/ حاج   :ب-3ف
 11 قاأحمد 

ابن   /أ البحث اللغوي   هجيةمن أ:-4ف
 17قا خويا
  قالصقع  /ألسانيات عربية  :ب-4ف

18 

ج أحمد  حالسانيات النص د/ أ:-1ف
 03ا ق

  بن عمار لنص أ/ لسانيات ا  :ب-2ف
 09قا 

ج  حالسانيات النص د/ :ب-1ف
 03ا قأحمد 

  بن عمار لنص أ/ لسانيات ا  أ:-2ف
 09قا 

 سانيات النص .ل د 

   ر د/ابن عما 

( ب مح )   

بعـ 
ألر

ا
 اء 

 أدب جزائري 

 صنباوي   / د 

 ( عن بعد  ) 

 
 10  قا  ديرد/خ علم الداللة :ب-3ف
النص    :ب-4ف حاج    د/لسانيات 

 12قا .أحمد

النحوية  المد  أ:-1ف ارس 
 10 قا وي اكنتأ/
المدارس النحوية   أ:-3ف
 17قا .مشري /د.

 وي اكنتالمدارس النحوية أ/ :ب-1ف
 11 قا
 10قا د/خدير  علم الداللة أ:-3ف
 .مشري /د.المدارس النحوية  :ب-3ف
 17قا
حاج   د/لسانيات النص   أ:-4ف

 09قا .دأحم

 /للغوي أحث امنهجية الب :أ-2ف
 03قا مشري 

وي اكنتالمدارس النحوية أ/  :ب-2ف
 09قا

وي اكنتالمدارس النحوية أ/  أ:-2ف
    09قا
  /منهجية البحث اللغوي أ :ب-2ف

 03قا مشري 
 

 عربية   لسانيات 

 ( ب ) مح  د/ قصاصي   

يس 
خم

ال
 

  وي منهجية البحث اللغ 

 مد ب    مشري د/ 

 المدارس النحوية 

 اوي كنت / د 

 د ب م 

  ابن لبادأ/   ميةلمعج :ب-3ف
 03قا
 /دالمدارس النحوية  :ب-4ف
 09 قا اوي كنت

 03قاابن لباد أ/   ميةلمعج أ:-3ف
  اوي كنت /دالمدارس النحوية  أ:-4ف
 09 قا
 

أ/  غوي هجية البحث اللمن :ب-1ف
 04اق ري مش

هجية البحث اللغوي أ/ من أ:-1ف
 03قا ري مش

 نظرية النظم 

 (   عن بعد )      سبتي / أ 

                                                                    رئيس القسم                

 



 
 بي العر   ة واألدب اللغ   قسم   ///   اتلغ داب وال كلية اآل    / / / جامعة أدرار      / / /   لعلمي وزارة التعليم العالي والبحث ا            

 *20201-2020 : الموسم الجامعيالسداسي الخامس* * **ب عربي دأ** تخصـــــــص السنة الثالثة   ل الزمنستعماا*             
   

 ـــة الفترة المســـائي  الفترة الصـــباحيـة  

 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

ــد 
ح

أل
ا

 

ية الحديثة بالعر  اتالسردي أ:-1ف
 04 قا موالي لكبير والمعاصرة د/

ا  ق د/ كروم أدب الطفل.  :ب-2ف
03 

ا  ق  د/ كرومأدب الطفل.  :أ-2ف
09 
ية الحديثة  بالعر  ات السردي :ب-1ف

 10 قا موالي لكبير والمعاصرة د/

ربية الحديثة  السرديات الع 

 اصرة ع والم

مدب     والي لكبيرم  / أ   
 

 ل الطف أدب  

 ( مد ب )    كروم   / أ 
  

ا 
ال 

ن 
ثني

 

  قا وم ر د/ ك أدب الطفل أ:-1ف
10 
ضايا النص الشعري  ق :ب-2ف

 09 قاصنباوي  د/ القديم 

 
  قا د/ كروم   أدب الطفل :ب-1ف

19 
ضايا النص الشعري القديم  ق أ:-2ف
 09 قاصنباوي  د/

   

اآلداب العالمية   :ب-2ف
 11 قا قاسي د/  .المعاصرة

يا النص الشعري  اقض أ:-2ف
 12 قابريك د/ المعاصر الحديث و 

 
اآلداب العالمية  أ:-2ف

 17 قا قاسي د/  .المعاصرة
 

ا 
ثاء 

ـال
لث

 

  عالمية ل اآلداب ا 

 لمعاصرة ا 

 17 قاسي     قاد/ 

اآلداب العالمية المعاصرة   أ:-1ف
 10 قاقاسي أ/
يثة  ات العربية الحدالسردي :ب-2ف

 17 قا  لعياشيااصرة د/والمع

اآلداب العالمية المعاصرة   :ب-1ف
 17 قاقاسي أ/
يثة ات العربية الحدسرديال أ:-2ف

 11 قا  شيلعياااصرة د/والمع

شعري  يا النص الاقض :ب-2ف
 03 قابريك د/ ر المعاصيث و حدال

 األدب الصوفي 

 نواصر   /د 

 ( عن بعد ) 

عربي  ال األدب  

 ستشراق واال 

 ( عن بعد )     د/ ميزاتي 

 لغة أجنبية متخصصة 

 مهداوي   .أ/ 

 ( عن بعد   ) 

ألر 
ا

ـاء 
بع

 

ص الشعري  قضايا الن أ:-1ف
قا   ابن لباد /دمعاصر الالحديث و 

04 

قضايا النص الشعري  

   القديم 

 مد ب   د/ميزاتي  

يا النص الشعري القديم  قضا أ:-1ف
 18 قا زاتيميد/ 
ص الشعري  قضايا الن :ب-1ف

 20قا  بن لبادا /دالمعاصر الحديث و 

القديم نص الشعري اليا قضا :ب-1ف
 18 قا زاتيميد/ 

  منهجية البحث األدبي :ب-1ف
 04قا.د/رزوقي 

العربي   جماليات السرد :ب-2ف
 11قا قاسمي   / أيم قدال

 دبي  ية البحث األ منهج 

 مد )ب(     ي رزوق   . د 

  منهجية البحث األدبي أ:-1ف
 03قا.د/رزوقي 

العربي  جماليات السرد أ:-2ف
 04قا ي قاسم  / أيم القد

يس 
خم

ال
 

سرد العربي  ل ليات ا ا جم

   القديم د/ قاسمي  

 06قا 

 السرد العربيجماليات  :ب-1ف
 11 قاقاسمي أ/ .القديم

 /منهجية البحث األدبي أ :ب-2ف
 04 قارزوقي 

 ربيالسرد العجماليات  أ:-1ف
 10 قاقاسمي أ/ .يمالقد
  /أ ث األدبيمنهجية البح أ:-2ف

 04 قارزوقي 

عري  قضايا النص الش 

 ث والمعاصر دي الح 

 06قا      سبتي     / أ 

   
 

 رئيس القسم                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 



                   
 ي ب عر ال   قسم اللغة واألدب ///    كلية اآلداب واللغات   / / / أدرار   أحمد دراية  جامعة    / / / م العالي والبحث العلمي     لي ة التع وزار   
 * 20201-2020 ي :الموسم الجامع ** ثالث** السداسي الات للغ ماستـــر تعليمية اة  ثانية الالسنال الزمن استعم                

 
 الفترة المســـائيـــة  ـة ـــباحيـــ لص ا فترة  ل ا  التوقيت 

 17:00-16:00 16:00-15:00 15:00-14:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 األيـام 

  ـد األحـ 
 

     

  االثنين 

 

   

نظريات التلفظ وتحليل  

 المحادثة 

 ( بيق تط محاضرة+ ) 

 03قا ابي       د/ش 

 ية للمراجع قد ة ن دراس 

 ( تطبيق + ة محاضر ) 

 03د/راجع قا 

 الثالثاء 

 3النظريات اللغوية 
 ( تطبيق محاضرة+ ) 

 03لصقع    قا  / أ 

   عربيةالمية اللغة  تعلي 

 ( تطبيق محاضرة+ ) 

 03قا    يفيخل د/
  

 
 
 
 

  

 اء األربعـ 

 تقنية إعداد المذكرة  

 ( تطبيق محاضرة+ ) 

 03جعفري قا د/

منهجية البحث في  

     2علم اللغة

 ( تطبيق محاضرة+ ) 

 03قا ي  و كنتا / د 

 الداللة و   كيب ترا ال   علم 

 ( تطبيق محاضرة+ )    

 03 خدير  قاد/   
 

 أخالقيات المهنة 

 رحلي   أ/ 

 ( عن بعد    محاضرة ) 

التعليمي في    المصطلح 

 المعاجم العربية 

عن    تطبيق محاضرة+ ) 

 ( بعد  

   لصقع  / أ 

 لسانيات عيادية 

 تطبيق محاضرة+ ) 

 ( عن بعد  

   يص بوخر د/  
 

  الخميس 

  

 

   

                        قسم ل رئيس ا   

 

 
 



               
 بي ر ألدب الع وا قسم اللغة  ///    كلية اآلداب واللغات   / / / أدرار   راية  أحمد د جامعة    / / /      ث العلمي عليم العالي والبح رة الت ا ز و 
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            رئيس القسم                                                                                                                                                                                                                                                                       

 المســـائيـــة الفترة   ة الصـــباحيــــة الفتر  قيت توال 
 17:00-16:00 16:00-15:00 15:00-14:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 ـام األي 

   األحــد 
     

  االثنين 
 

   
    
    

 لثالثاء ا 

حليل  اتجاهات ت 

 طاب الخ 

 ( تطبيق محاضرة+ ) 

 06 قا        د/ تكتك  

ودراسات  افي  نقد ثق 

 مقارنة 

 ( تطبيق محاضرة+ ) 

 06قا      سبتي    / أ 

 أصول البحث 

 ( يق تطب محاضرة+ ) 

 06قا      لة أبلي د/  

 نظرية األجناس     

 ( تطبيق محاضرة+ ) 

 06قا        اصر  نو   /د 
   

 عـاء األرب 

 بطاقة القراءة      

 ( تطبيق محاضرة+ ) 

 06قا      خالدي د/  

 مشروع بحث 

 ( تطبيق محاضرة+ ) 

 06ا ق     جيدي م/ د 

دية لألدب  ات نق راجع م 

       ستعجالياال 

 ( تطبيق محاضرة+ ) 

 06قا   د/حاج أحمد 

 
 أخالقيات المهنة 

         رحلي   أ/ 

 ( عن بعد  ) 

  تيارات فكرية 

   ثيةوقراءات ترا 

 ( عن بعد  ) 

    ميزاتي د/ 

 أدب عالمي معاصر 

 (   عن بعد ) 

    بكوش ح   د/

  الخميس 

  

 

   


