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      * 2021-2020 الموسم الجامعي :  *رابع * السداسي ال أدبيةدراسات   * شعبةليسانس   استعمال الزمن الخـاص بالسنة الثانية                                  
 

 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 

الس 
 بت 

 ألدب العربي الحداثة في ا 

 د /  ميزاتي   ) ع ن   بعد ( 

 ألدب العربي الحداثة في ا 

 د/ ميزاتي    ) عن بعد ( 

 ة العربية الشعري 

 عن بعد( )   خالدي  د/ 

 ة العربية الشعري 

عن  )    خالدي  د/ 

 بعد( 

  
 لغة أجنبية 

 عن بعد( )        يحي أ/ 

 لغة أجنبية 

 عن بعد( )       حيي أ/  

 

حـد 
أل

ا
 

 عربي معاصر  نقد  

   د/ بكوش ح 

( ب )   مد    
 

 عربي معاصر  نقد  

   كوش ح ب   د/ 

( ب )   مد    
 

  قاي خليفد/  2نحوالعلم  أ: -2ف
10 
داب  مدخل إلى اآلأ: -3ف

 04قاد/ قاسي  العالمية
  د/  اصرعم دبيأ نص : ب-3ف

 11ا ق  موالي لكبير

  2نحوالعلم  ب: -2ف
 10 قا خليفيد/ 
  معاصرنص أدبي  أ: -3ف
 11 قا موالي لكبير د/ 
  دابى اآلمدخل إلب: -3ف
 04قا د/ قاسي عالميةال

 
 

د/ابن   2نحوعلم ال أ: -1ف
 03 قاعبو 

داب  مدخل إلى اآلب: -1ف
 04 قا كتكت / أ العالمية

  /أ ةنيالمدارس اللسا أ: -3ف
 10 اق ع لصق
مقاربات نقدية  : ب-3ف

 11قا  كوش ح بد/  ةمعاصر 

داب  مدخل إلى اآلأ: -1ف
 04 قا كتكت أ/  العالمية

عبو    د/ابن  2نحوالعلم  ب: -1ف
 03 قا
  / أ ةنيالمدارس اللساب: -3ف

 10قا  ع لصق
مقاربات نقدية  : أ-3ف

 11قا كوش ح بد/  ةمعاصر 

 يات تطبيقية ان لس 

 ( ب )   مد   لصقع أ/

 

 

 لسانيات تطبيقية 

 ( ب )   مد    لصقع أ/

ن 
ثني

ال
ا

 

مقاربات نقدية  : أ-1ف
 10اقبكوش ح  د/ ةمعاصر 

  معاصرنص أدبي  : أ-2ف
 12د/قاسي  قا 

د/ابن   2نحوالعلم ب: -3ف
 11 قاعبو 

نقدية  مقاربات  : ب-1ف
 10 قابكوش ح د/  ةاصر مع
عبو   د/ابن  2نحوالعلم أ: -3ف
 11 قا
 معاصرب: نص أدبي -2ف

 12 د/قاسي  قا

 2نحو علم ال 
 بن عبو       / د 

 ( ب )   مد  

 2نحو علم ال 
 بن عبو       / د 

 ( ب )   مد  

 

 

 
 
 
  

 مدخل إلى اآلداب العالمية 

 ( ب )   مد     قاسي   / د 

 

 مدخل إلى اآلداب العالمية 

 ( ب )   مد     قاسي   / د 

ال 
 ء ثا ثال 

ابن   تطبيقية تلسانيا : أ-3ف
 09قا عمار

 
 

 ةيقيتطبيات لسان ب:-3ف
 11قا ابن عمار 

  بي معاصرعر نقد  أ: -1ف
 09قا دي د/خال

  تطبيقيةلسانيات  : ب-1ف
 11قا ابن عمارد/ 
داب  مدخل إلى اآل: ب-2ف

 12 قا بريكد/  العالمية

 تطبيقيةلسانيات : أ-1ف
 11قا  ابن عمارد/ 
  ربي معاصعر نقد ب: -1ف

 09د/خالدي قا 
داب  آلمدخل إلى ا: أ-2ف

 12 اقبريك د/  العالمية

 
 
المدارس  : ب-2ف 

 11قا يصبوخر د/  ةنياللسا
 

 ةنيالمدارس اللسا : أ-2ف
 11قا  يصبوخر د/ 

 
 ة المدارس اللساني 

 ( ب ) مد    ابن عمار  د/  

 

 ة المدارس اللساني 

 ( ب ) مد    ابن عمار  د/  

عاء 
رب

أل
ا

 

د/   معاصرب: نص أدبي -1ف
 09 باد قاابن ل

د/   تطبيقيةلسانيات : ب-2ف
 10قا  ابن عمار 

بي حديث  بي عر نص أدأ: -1ف
 09د/ ابن لباد قا

د/   تطبيقيةلسانيات : أ-2ف
 10قا  ابن عمار 

  بي معاصرعر نقد أ: -2ف
 12 قاد/خالدي 

 

  بي معاصرعر نقد  ب: -2ف
 12 قاد/خالدي 

 

 

  بي معاصرعر نقد ب: -3ف 
 10لباد قا د/ ابن 

 
د/  بي معاصرر عنقد أ: -3ف
 10ن لباد.قا با
 

 معاصر  النص  األدبي ال 

 أ/حدباوي مد "ب" 

 

 معاصر  النص  األدبي ال 

 أ/حدباوي مد "ب" 

يس 
خم

ال
 

 
  ةنيالمدارس اللساب: -1ف

 09 قا أ/بكوش ن
مقاربات نقدية  أ: -2ف

 03قا نيد/لحيا ةمعاصر 

  ةنيالمدارس اللساب: -1ف
 09 قا أ/بكوش ن

مقاربات نقدية  ب:-2ف
 03قا د/ لحياني  ةصر معا

 معاصرة   نقدية   بات ار مق 

 )ب( د ي م حيان د/ل

  نقدية   بات ار مق 

 معاصرة 

 )ب( د ي م حيان د/ل

 

   

 

     

 

                                           



                                                
 / / / / بي       قسم اللغة واألدب العر         ///    اب واللغات  كلية اآلد    ///    ار  أدر أحمد دراية  جامعة     ///  ي وزارة التعليم العالي والبحث العلم    

  * 2021-2020 الموسم الجامعي : *رابع * السداسي الة * شعبة دراسات لغوي س ليسان استعمال الزمن الخـاص بالسنة الثانية*                   
    

 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 

بت 
الس

 

يات التحليل  و مست     

 اللساني 
) عن بعد(   شابي  / د   

يات التحليل  و مست 

 اللساني 

) عن بعد(   شابي    / د   

 فة اللغة فلس 

    قصاصي   د/ 

 ) عن بعد ( 

 فة اللغة فلس 

    قصاصي   د/ 

 ) عن بعد ( 

  
 ية أجنب لغة  

 د( ع ب   ن ع )           حي ي أ/  

 ة أجنبية غ ل 

 عن بعد( )    حي ي   / أ 

 

أل 
ا

 حـد 

 عربي معاصر  نقد  

   د/ بكوش ح 

( ب )   مد    
 

 عربي معاصر  نقد  

   د/ بكوش ح 

( ب )   مد    
 

مقاربات نقدية  أ: -2ف
د/بكوش ح قا   ةمعاصر 

03 
ات  يلسان :ب-2ف

 09قا  لصقعأ/  تطبيقية

 تطبيقية: لسانيات أ-2ف
 09قا  لصقع أ/ 
مقاربات نقدية ب: -2ف

بكوش ح قا /د ةمعاصر 
03 

 
ي  أدب  نص: ب-1ف

قا   موالي لكبيرد/ معاصر 
09 

 

د/   معاصر نص أدبي أ:-1ف
 09قا  موالي لكبير

 لسانيات تطبيقية 

 ( ب )   مد   لصقع أ/

 

 

 لسانيات تطبيقية 

 ( ب )   مد   قع لص أ/

ن 
ثني

ال
ا

 

أ/  ةنيالمدارس اللسا ب:-3ف
 09 قا لصقع

أ/  ةنيالمدارس اللسا: أ-3ف
 09قا  لصقع

 

 2و نحعلم ال 
 بن عبو       / د 

 ( ب )   مد  

 2نحو علم ال 
 بن عبو       / د 

 ( ب )   مد  

مدخل إلى   ب:-1ف 
اسي  ق /د عالميةداب الاآل
 04 قا
 ةتطبيقيأ: لسانيات -3ف

 03قا د/بوخريص

داب  مدخل إلى اآل أ:-1ف
 04 قااسي ق /د العالمية

 تطبيقيةت لسانيا ب: -3ف
 03قا د/بوخريص

 مدخل إلى اآلداب العالمية 

 ( ب )   مد     سي ا ق   / د 

 

مدخل إلى اآلداب  

 العالمية 

 ( ب )   مد     قاسي   / د 

ثاء 
ثال

ال
 

  د/ ةنيالمدارس اللساأ: -1ف
 03قا  شابي 

ت نقدية ربا مقاب: -1ف
 04قا د/ بريك  ةمعاصر 

مقاربات نقدية   :أ-1ف
 04قا  يكر ب/د ةمعاصر 

 ةنيالمدارس اللسا :ب-1ف
 03 قا شابيد/
  معاصر يأ: نص أدب -3ف
   10ا قسبتي  /د

بي معاصر  عر نقد ب: -3ف
 09قا  بوبكري د/ 

 ةنيلساالمدارس الأ: -2ف
 03.قا  شابيد/
بي عر نقد  :ب-2ف

 04ا ق بوبكري /د معاصر
ب: نص أدبي  -3ف

 10 قا سبتي /د معاصر

بي معاصر  عر  نقدأ: -2ف
 04قا  بوبكري د/ 
 ةنيالمدارس اللسا: ب-2ف
 03قا  شابيد/

 
 

  معاصرأ: نص أدبي -2ف
 09قا  أ/سبتي

بات نقدية ار مق ب:-3ف
 04قا د/ بريك  ةمعاصر 

  معاصرب: نص أدبي -2ف
 09قا  أ/سبتي

  ةة معاصر ت نقديمقاربا  :أ-3ف
 04قا د/ بريك 

 ة المدارس اللساني 

 ( ب ) مد    ابن عمار  د/  

 

 

 ة س اللساني دار الم 

مد    ابن عمار  د/  

 ( ب ) 

عاء 
رب

أل
ا

 

داب  مدخل إلى اآل أ:-3ف
 04 قاحدباوي  /أ  العالمية

صر  بي معا عر نقد  أ:-3ف
 03اق بوبكري د/ 
داب مدخل إلى اآل: ب-3ف

 04د/ حدباوي قا العالمية

  معاصربي  عر  قدأ: ن-1ف
 11قاابن لباد /د

داب  اآل إلى  مدخلأ: -2ف
 10د/ حدباوي قا العالمية

د/   2 نحولاعلم   ب:-2ف
 09قا جعفري 

قد عربي ب: ن-1ف
 11 قاابن لباد   /د معاصر

د/   2 نحولا علم  أ:-2ف
 09قا جعفري 

مدخل إلى   ب:-2ف
حدباوي   /أ داب العالميةاآل
 10 قا

 

 تطبيقيةلسانيات  أ:-1ف 
 03قا  د/بوخريص

د/   2 نحولا علم  أ:-3ف
 09 قاجعفري.

 تطبيقيةلسانيات  ب:-1ف
 03قا  د/بوخريص

د/   2 نحولا  لمع ب:-3ف
 09 قاري جعف

 معاصر  النص  األدبي ال 

 أ/حدباوي مد "ب" 

 

 

 معاصر  النص  األدبي ال 

 د "ب" اوي م أ/حدب 

يس 
خم

ال
 

  /د 2 نحولعلم ا ب:-1ف
 04قا  جعفري 

  /د 2 نحولا علم  أ:-1ف
 04قا  جعفري 

  نقدية   مقاربات 

 معاصرة 

 ( ب ) د/لحياني    مد  

  نقدية   مقاربات 

 معاصرة 

 ( ب ) د/لحياني    مد  

 

  
 

  

 

      



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

 *  2021-2020 الموسم الجامعي : ة *لسانيات عام * تخصــصسداسي السداس*ال ة لغويدراسات  السنة الثالثةمال الزمن تعاس                
          

 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17-18:00 

ت 
سب

ال
 

  

 الحكامة والمواطنة 

 بن جراد   .أ/

 عن بعد(   ) 

 الحكامة والمواطنة 

 بن جراد   .أ/

 عن بعد(   ) 
    

 

ــد 
ألح

ا
 

 علم التراكيب 

 (   06قا )  خليفي  د/ 

 

 علم التراكيب 

 (   06قا )  خليفي  د/ 
 12قا ابن عبو د/ علم التراكيب  أ: -1ف
 قاي قصاصد/  2داللةعلم ال : ب-3ف

04 

 12 قا ابن عبو  د/  تراكيب ال علم ب: -1ف
 04قاقصاصي  د/  2داللة علم ال أ: -3ف

    

 

ن 
ثني

ال
ا

 

حاج  د/ أصول النحو  أ: -1ف
 17اق أحمد

  / د  مفرداتعلم ال : ب-1ف
 19ا قيش اشبر 
 20قاباللي أ/  الصوتيات أ: -2ف
أ/بكوش   2لة دال علم ال ب: -2ف
 18اق ن
  لغزالأ/  علم التراكيب  ب: -4ف
 06قا 

  قاأ/ براشيش علم المفردات أ: -1ف
19 
  حاج أحمدد/   أصول النحو ب: -1ف
 17ا ق

  أ/بكوش ن 2داللة لا علم : أ-2ف
 18اق

 20قاباللي أ/  الصوتيات ب: -2ف
قا   لغزالأ/  علم التراكيب  أ: -4ف

06 
 

 17 قاتاوي كنأ/ يفي نحو الوظال أ: -1ف
 11قالغزال  /د علم التراكيب  أ: -2ف
  اقد/ براشيش  علم المفردات ب: -2ف

12 
  حاج أحمدد/  أصول النحو  أ: -3ف
 09قاق

 19 قالي د/ بال الصوتيات  : ب-3ف
 10قابكوش ن  / د اتالصوتي: أ-4ف
 18قاد/خدير  2اللةعلم الد : ب-4ف

 17اقأ/كنتاوي نحو الوظيفي ال ب: -1ف
 12ا قد/ براشيش  علم المفردات : أ-2ف
 11قالغزال  / د  علم التراكيب ب: -2ف
 19قا  الليب د/  الصوتيات : أ-3ف
 09 قا حاج أحمد د/  أصول النحو ب: -3ف
 18 اق د/خدير   2الداللةم عل : أ-4ف
 10قابكوش ن  / د الصوتيات: ب-4ف

 

قا  باللي د/  2داللة علم ال : أ-1ف
09 
كنتاوي   / د  أصول النحوب: -2ف
 10اق

 11قالغزال أ/  علم التراكيب أ: -3ف
  خدير  أ/   علم المفردات ب: -3ف
 17قا
ا  قبراشيش د/  علم المفردات : أ-4ف

12 

  بالليد/  2داللةعلم ال ب: -1ف
 09 قا
كنتاوي   /د أصول النحو  أ: -2ف
 10قا
خدير  أ/  علم المفردات أ: -3ف
 17قا
لغزال  أ/  علم التراكيب  ب: -3ف
 11قا
د/   علم المفردات : أ-4ف

 12ا قبراشيش 

 

 

ثاء 
ـال

الث
 

 نحو الوظيفي  ل ا 

 مد ب      وي كنتا / د 

 و الوظيفي  نحال 

 مد ب      كنتاوي / د 

 
  قاكنتاوي  / د نحو الوظيفي ال ب: -4ف

17 
     10 قاكنتاوي  / د نحو الوظيفي ال أ: -4ف

 

ـاء 
بع

ألر
ا

 

 أصول النحو 

 ( ح )ب م     د/مجيدي 

 أصول النحو 

 ( ح )ب م     د/مجيدي 

 
  ديمجي  / د  نحو الوظيفي ال ب: -2ف
 17قا

 

 17قا دي مجي / د  نحو الوظيفيال أ: -2ف
  

 
   يد يمج /د   أصول النحو ب: -4ف

 11قا 
 

 
  دي مجي /د أصول النحو  أ: -4ف

 11قا 
 

  

خمي 
ال

 س 

 2داللة علم ال 

 ( د/بن خويا مح )ب 

 2علم الداللة  

 ( مح )ب    د/بن خويا 

 03قابكوش ن أ/  الصوتيات ب: -1ف
  مجيدي  / د . نحو الوظيفيال أ: -3ف
 04قا

 03قابكوش ن أ/  الصوتيات أ: -1ف
      04قا مجيدي / د . نحو الوظيفي ال ب: -3ف

                                                                    رئيس القسم                 

 



 
 بي قسم اللغة واألدب العر   / / /   للغاتكلية اآلداب وا    / / / جامعة أدرار      ///   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي             

 *20201-2020 : الموسم الجامعيس* داسسي ال* السدا**ب عربي دأـــص ــــخصت **الثالثة  نة الس استعمال الزمن *            
   

 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 

ا 
سب 

ل
ت 

 

 
 الحكامة والمواطنة  

 بن جراد   .أ/

 بعد( ن  ع   ) 

 مواطنة الحكامة وال 

 د ا جر بن    .أ/

 عن بعد(   ) 

 
   

 

ــد 
ح

أل
ا

 

  قاد/ تكتك  المسرح المغاربي ب: -1ف
03 
د/  . سردي المغاربي النص ال ب: -2ف

 04ا ق العياشي 

  قاد/ تكتك  المسرح المغاربي أ: -1ف
03 
د/  . سردي المغاربي النص ال أ: -2ف

 04ا ق العياشي 

 

 غاربي  م ح ال سر م ال 

( 06قا )      تكتك    / د   
 غاربي  م ح ال سر م ال 

 ( 06قا)    تكتك    / د 
    

 

ال 
ا

ث 
ن 

ني
 

د/   سردي المغاربي النص ال أ: -1ف
 03 قا  العياشي 

 04قا سبتي   / أ  شمأدب الها: ب-1ف
 

قا  سبتي  /أ شمأدب الهاأ: -1ف
03 
د/   سردي المغاربي النص ال ب: -1ف

 04 قا العياشي 

  اقد/ تكتك  المسرح المغاربي أ: -2ف
03 
قا   سبتي   / أ  شمأدب الهاب: -2ف

04 

 03قا سبتي  /أ شمأدب الهاأ: -2ف
  قاد/ تكتك  المسرح المغاربي ب: -2ف

04 
 

 المغاربي النص السردي  

 ( 06قا )     العياشي   / د 
 لمغاربي ا النص السردي  

 ( 06قا )     العياشي   / د 
 
 

 

ثاء 
ـال

الث
 

     

مغاربي  عري الالشالنص  ب: -1ف
 10قا  ميزاتي / د

  بوبكري د/  األدب المقارن أ: -2ف
 03 قا

مغاربي  عري الالشالنص  أ: -1ف
 10ا ق ميزاتي / د

د/   األدب المقارن : ب-2ف
 03 قا بوبكري 

 

 

ـاء 
بع

ألر
ا

 

 األدب الشعبي المغاربي  

 جعفري د/ 

 ( 06) قا  

 األدب الشعبي المغاربي  

 جعفري د/ 

 ( 06) قا  

  قابوبكري د/  األدب المقارن أ: -1ف
03 
  / أ المغاربي األدب الشعبيأ: -2ف

 04 قارزوقي 

  قا بوبكري د/  ارن األدب المقب: -1ف
03 
  / أ  المغاربي  الشعبي دباأل: ب-2ف

 04 قارزوقي 

 
  المغاربي الشعبياألدب  ب: -1ف
 04اقزوقي . د/ر 
 

  المغاربي األدب الشعبي أ: -1ف
 04 قاد/رزوقي . 

 
 

 

لخ 
ا

يس 
م

 

  / د مغاربي عري الالشالنص  ب: -2ف
 10قا  ي قاسم

  / د مغاربي عري الالشالنص  أ: -2ف
 10قا  قاسمي 

 ي النص الشعري المغارب 

 سمي د/ قا 

 ( 06) قا  

 ص الشعري المغاربي لن ا 

 د/ قاسمي 

 ( 06) قا  
    

 

 

 لقسم رئيس ا                                                                                                                                                                                           
 


