
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 2020/ 30/11ر في: أدرا                                                                         جامعة أحمد دراية  أدرار      
   2020/2021 الموسم الجامعي :                                 كليـة اآلداب واللغات                                    

 قسـم اللغـة واألدب العربـي
 

   برنامج الدروس التفاعلية 

وية وأدبية  دراسات لغ  - السنة الثانية ليسانس    
 

 رئيس القسم

 

 األسبوع التاريخ  التوقيت  المادة ومؤطرها 
  05/12/2020 10.00/09.0 أ/بكوش ن  مقارن دب الاألمدخل  إلى   

 
 
 

بوع األول ساأل  
ديسمبر    10-05

2020 
 
 

 05/12/2020 11.15/10.15 د بكوش ح  نقد أدبي حديث 
 06/12/2020 10.00/  9.00 الحديث أ/حدباوي   لنص  األدبي العربيا

 06/12/2020 10.15/11.15 نظرية األدب د/لحياني 
 07/12/2020 09.00/10.00 خليفي د/  لسانيات عامة

 07/12/2020 10.15/11.15 بن عبو  أصول النحو د/
 08/12/2020 09.00/10.00 م الداللة د/خدير عل

 08/02/2020 10.15/11.15 بن عبو  /د 2علم الصرف 
 09/12/2020 09.00/10.00 مدخل إلى األدب المغاربي أ/مقدم

 09/12/2020 10.15/11.15 أدب شعبي عام  د/ رزوقي 
 10/12/2020 09.00/10.00 العياشي /د     وتحليل الخطاب  أسلوبية 

 10/12/2020 11.15./10.15 مهداوي  د/     لغة أجنبية
    

  12/12/2020 10.00 - 09.00 أ/بكوش ن  مقارن دب الاألمدخل  إلى   
 
 
 
 الثاني  األسبوع 

ديسمبر    12-14
2020 

 12/12/2020 11.15 - 10.15 د بكوش ح  نقد أدبي حديث 
 12/12/2020 15:00-14:00 الحديث أ/حدباوي   ربيلنص  األدبي العا

 12/12/2020 16:15-15:15 نظرية األدب د/لحياني 
 13/12/2020 10.00 - 09.00 خليفي د/  لسانيات عامة

 13/12/2020 11.15 - 10.15 أصول النحو د/ بن عبو 
 13/12/2020 15:00-14:00 م الداللة د/خدير عل

 13/02/2020 16:15-15:15 بن عبو  /د 2علم الصرف 
 14/12/2020 10.00 - 09.00 مدخل إلى األدب المغاربي أ/مقدم

 14/12/2020 11.15 - 10.15 أدب شعبي عام  د/ رزوقي 
 14/12/2020 15:00-14:00 العياشي /د     وتحليل الخطاب  أسلوبية 

 14/12/2020 16:15-15:15 مهداوي  د/     لغة أجنبية



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 2020/ 30/11ر في: أدرا                                                                         جامعة أحمد دراية  أدرار      
   2020/2021 الموسم الجامعي :                                 كليـة اآلداب واللغات                                    

 قسـم اللغـة واألدب العربـي
 

   برنامج الدروس التفاعلية 

    عربي   أدبصص  ت     ليسانس الثالثة  السنة   
 

 

 رئيس القسم

 األسبوع التاريخ  التوقيت  المادة ومؤطرها 
  05/12/2020 10.00الى  09.00 أ/سبتي  قضايا النص الشعري الحديث والمعاصر

 
 

بوع األول ساأل  
ديسمبر   09-05 

2020 

 05/12/2020 11.15الى  10.15 كروم  /د    أدب الطفل
 06/12/2020 10.00/  9.00 د/قاسي    اآلداب العالمية المعاصرة

 06/12/2020 10.15/11.15  نواصر  /داألدب الصوفي 
 07/12/2020 09.00/10.00 العربي واالستشراق د/ ميزاتي األدب 

 07/12/2020 10.15/11.15 رزوقي /د ة البحث األدبي منهجي 
 08/12/2020 09.00/10.00 مهداوي  أ/       لغة أجنبية متخصصة

 08/02/2020 10.15/11.15 د/ميزاتي    قضايا النص الشعري القديم
 09/12/2020 09.00/10.00 موالي لكبير  /د السرديات العربية الحديثة والمعاصرة

 09/12/2020 10.15/11.15 ت السرد العربي القديم د/ قاسمي لياجما
    

  12/12/2020 10.00 - 09.00 أ/سبتي  قضايا النص الشعري الحديث والمعاصر
 
 
 الثاني  األسبوع 

ديسمبر    12-14
2020 

 12/12/2020 11.15 - 10.15 كروم  /د    أدب الطفل
 12/12/2020 15:00-14:00 د/قاسي    اآلداب العالمية المعاصرة

 12/12/2020 16:15-15:15 نواصر  /داألدب الصوفي 
 13/12/2020 10.00-09.00 العربي واالستشراق د/ ميزاتي األدب 

 13/12/2020 11.15-10.15 رزوقي /د ة البحث األدبي منهجي 
 13/12/2020 15:00-14:00 مهداوي  أ/       لغة أجنبية متخصصة

 14/02/2020 10.00 - 09.00 د/ميزاتي    ي القديمقضايا النص الشعر 
 14/12/2020 11.15 -10.15 موالي لكبير  /د السرديات العربية الحديثة والمعاصرة

 14/12/2020 15:00-14:00 جماليات السرد العربي القديم د/ قاسمي 



 
 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة ا

مي عالي والبحث العلوزارة التعليم ال  
 2020/ 30/11ر في: أدرا                                                                         جامعة أحمد دراية  أدرار      

   2020/2021 الموسم الجامعي :                                 كليـة اآلداب واللغات                                    
 قسـم اللغـة واألدب العربـي

 

   برنامج الدروس التفاعلية 

لثة ليسانس تصص لسانيات عامة  الثا السنة     
 

 
 رئيس القسم

 األسبوع التاريخ  التوقيت  المادة ومؤطرها 
  05/12/2020 10.00الى  09.00 لغزال /د     ترجمة المصطلحات اللغوية

 
 األسبوع األول 

ديسمبر    09-05
2020 

 05/12/2020 11.15الى  10.15 ي صاصالمصطلحية    د/ ق 
 06/12/2020 10.00/  9.00 أدب جزائري د/ صنباوي 

 06/12/2020 10.15/11.15  كنتاوي .د       المدارس النحوية
 07/12/2020 09.00/10.00 د/براشيش       المعجمية 

 07/12/2020 10.15/11.15 د/ابن عمار      سانيات النصل
 08/12/2020 09.00/10.00 +د/صنباوي سبتيد/         نظرية النظم 

 08/02/2020 10.15/11.15 د/ قصاصي        عربية لسانيات 
 09/12/2020 09.00/10.00 مشري د/      اللغوي  منهجية البحث 
 09/12/2020 10.15/11.15 بن خويا  د/      علم الداللة

    
  12/12/2020 10.00 - 09.00 لغزال /د     ترجمة المصطلحات اللغوية

 
 
 الثاني  األسبوع 

ديسمبر    12-14
2020 

 12/12/2020 11.15 - 10.15 ي صاصالمصطلحية    د/ ق 
 12/12/2020 15:00-14:00 أدب جزائري د/ صنباوي 

 12/12/2020 16:15-15:15 كنتاوي .د       المدارس النحوية
 13/12/2020 10.00-09.00 د/براشيش       المعجمية 

 13/12/2020 11.15-10.15 د/ابن عمار      يات النصسانل
 13/12/2020 15:00-14:00 +د/صنباوي د/سبتي         نظرية النظم 

 14/02/2020 10.00 - 09.00 د/ قصاصي        عربية لسانيات 
 14/12/2020 11.15 -10.15 مشري د/      اللغوي  منهجية البحث 
 14/12/2020 15:00-14:00 بن خويا  د/      علم الداللة



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 2020/ 30/11ر في: أدرا                                                                         جامعة أحمد دراية  أدرار      
   2020/2021 الموسم الجامعي :                                                                  كليـة اآلداب واللغات   
 قسـم اللغـة واألدب العربـي

 

   برنامج الدروس التفاعلية 

الثانية ماسرت تعليمية  السنة     

 

 رئيس القسم

 األسبوع التاريخ  التوقيت  المادة ومؤطرها 
لصقع  /أ المصطلح التعليمي في المعاجم العربية 10.00الى  09.00   05/12/2020   

 
 

بوع األول ساأل  
ديسمبر   09-05

2020 

عد/راج       دراسة نقدية للمراجع 11.15الى  10.15   05/12/2020  
ص د/ بوخري     لسانيات عيادية  9.00  /10.00  06/12/2020  

10.15/11.15  لصقع       /أ    3النظريات اللغوية   06/12/2020  
09.00/10.00 د/شابي          فظ وتحليل المحادثةالتل نظريات   07/12/2020  

10.15/11.15 د/خدير            علم التراكيب والداللة  07/12/2020  
09.00/10.00 جعفري د/     تقنية إعداد المذكرة   08/12/2020  

10.15/11.15 د/خليفي        تعليمية اللغة العربية    08/02/2020  
09.00/10.00 كنتاوي /د   2في علم اللغةمنهجية البحث   09/12/2020  

10.15/11.15 أ/ رحلي           يات المهنةأخالق  09/12/2020  
    

  12/12/2020 10.00 - 09.00 لصقع  /أ المصطلح التعليمي في المعاجم العربية
 
 
 الثاني  األسبوع 

ديسمبر    12-14
2020 

 12/12/2020 11.15 - 10.15 د/راجع      ة للمراجعنقدي دراسة
 12/12/2020 15:00-14:00 د/ بوخريص       لسانيات عيادية

 12/12/2020 16:15-15:15 لصقع  /أ       3النظريات اللغوية 
 13/12/2020 10.00-09.00 د/شابي      نظريات التلفظ وتحليل المحادثة

 13/12/2020 11.15-10.15 د/خدير     التراكيب والداللةعلم 
 13/12/2020 15:00-14:00 جعفري د/    تقنية إعداد المذكرة 
 14/02/2020 10.00 - 09.00 د/خليفي      تعليمية اللغة العربية

 14/12/2020 11.15 -10.15 كنتاوي /د   2منهجية البحث في علم اللغة
 14/12/2020 15:00-14:00 أ/ رحلي           يات المهنةأخالق



مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة الج  
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 2020/ 30/11ر في: أدرا                                                                         جامعة أحمد دراية  أدرار      
   2020/2021 الموسم الجامعي :                                  كليـة اآلداب واللغات                                    

 قسـم اللغـة واألدب العربـي
 

   برنامج الدروس التفاعلية 

الثانية ماسرت  أدب جزائري  السنة     
 

 

 رئيس القسم

 األسبوع التاريخ  التوقيت  المادة ومؤطرها 
  05/12/2020 10.00الى  09.00 بكوش  د/    أدب عالمي معاصر

 
 
 األول   األسبوع 

 05-09  
 2020ديسمبر 

 05/12/2020 11.15الى  10.15 د/ أبليلة     أصول البحث 
 06/12/2020 10.00/  9.00 تيارات فكرية وقراءات تراثية د/ميزاتي 

 06/12/2020 10.15/11.15  د/ تكتك           اتجاهات تحليل الخطاب     
 07/12/2020 09.00/10.00      سبتي  /أ   نقد ثقافي ودراسات مقارنة   

 07/12/2020 10.15/11.15        نواصر   /د   نظرية األجناس     
 08/12/2020 09.00/10.00 د/مجيدي            مشروع بحث 

 08/02/2020 10.15/11.15 د/حاج أحمد   مراجعات نقدية لألدب االستعجالي  
 09/12/2020 09.00/10.00 د/ خالدي              بطاقة القراءة   

 09/12/2020 10.15/11.15 أ/ رحلي           يات المهنةأخالق
   

10.00 - 09.00 بكوش   د/  أدب عالمي معاصر  12/12/2020   
 
 
الثاني  األسبوع   

ديسمبر   14-12
2020 

11.15 - 10.15 ة د/ أبليل    أصول البحث   12/12/2020  
15:00-:0014 د/ميزاتي      تيارات فكرية وقراءات تراثية  12/12/2020  

16:15-15:15 د/ تكتك           اتجاهات تحليل الخطاب       12/12/2020  
10.00-09.00      سبتي  / أ    نقد ثقافي ودراسات مقارنة     13/21/2020  

11.15-10.15        نواصر   /د    نظرية األجناس       13/12/2020  
5:001-:0014 د/مجيدي             مشروع بحث   13/12/2020  

10.00 - 09.00 د/حاج أحمد   مراجعات نقدية لألدب االستعجالي    14/02/2020  
11.15 -10.15 د/ خالدي         ة      بطاقة القراء     14/12/2020  

15:00-:0014 أ/ رحلي           يات المهنةأخالق  14/12/2020 


