
 ///كلية اآلداب واللغات     ////   بيقسم اللغة واألدب العر     ////درار    محد دراية أجامعة أ   ///العالي والبحث العلمي     وزارة التعليم
      * 2021-2020 : املوسم اجلامعي*  ثاني* السداسي ال ليسانسالسنة األولـى لطلبة استعمال الزمن * 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 

لسب 
ا    (عن بعد  )             حيي أ/        لـــغــة أجنبية      ( عن بعد  )             قوراري .د          ية تاريخ احلضارة اإلنسان ت 

حــد 
األ

 

         نحوالعلم 
 (بمد )    دي او د    

 فقه اللغة 
 (بمد )   حاج أمحد د/

  ر(نث نص أدبي قديم )
 (ب)مد      كاليلد/   

 2 النقد األدبي القديم 
   د/مقدم  (ب)مد 

ين 
الثن

ا
 

          لنقدألدب اواة در اللغمصا
 (ب)  مد  مشري /د

     

يـام 
األ

 

08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00  

ين 
الثن

ا
 

  

 20قا  ا خوي بند/ مصادر اللغة واألدب والنقدأ: -1ف
 10قا  ي لل ك د/. 2أدبي قديم  نقد ب:-2ف
 11قا   العياشي د/  ر( نث قديم )  ب: نص أدبي-3ف
 12 قا   د/ أبليلة   نحوالعلم  :أ-5ف
قا   موالي لكبير  د/ي كتاب التعبير ال ات ني قت ب:-5ف

17 
 19 د/ راجع  قا نحوالعلم أ: -6ف
 18 د/ قوراري قا 2نقد أدبي قديمأ: -7ف
قا    يمشر د/    األدب والنقدمصادر اللغة و  ب:-7ف

03 
 04 قا  ياص قص  /د  ة اللغفقه  أ:-8ف
  ي تاز يمد/  مصادر اللغة واألدب والنقد: ب-8ف
 09قا

  قا ابن خويا   د/  والنقد مصادر اللغة واألدب ب: -1ف
20 
 10قا  كلليد/ . 2يمقدي بدأ نقد  أ:-2ف
 11قا  يالعياش   ( د/رنثأ: نص أدبي قديم )-3ف
 17قا  موالي لكبير د/ ي كتابال التعبير تقنيات  أ:-5ف
 12 قا   ليلة  بأ  /د  نحوالعلم  :ب-5ف
 19 د/ راجع قا  نحوالعلم ب: -6ف
 03قا   ي مشرد/   مصادر اللغة واألدب والنقد أ:-7ف
 18 د/ قوراري قا 2نقد أدبي قديم: ب-7ف
 09قا  يت ازيمد/   ب والنقدة واألد لغ مصادر ال: أ-8ف
 04 قا قصاصي د /  فقه اللغة ب:-8ف

د/   .2نقد أدبي قديم أ:-4ف
 03قا  كللي

دب  لغة واألمصادر الأ: -5ف
 04قا  د/ ميزاتي  والنقد 

  / د 2بحثتقنيات ال أ:-6ف
 10 قا  موالي لكبير

د/   2يمد أدبي قدقن :أ-8ف
 09 قا  قوراري

  /د  .2قديمنقد أدبي  ب:-4ف
 03قا  كللي

دب  لغة واألمصادر ال : ب-5ف
 04 قا د/ ميزاتي  والنقد 

  / د 2ثقنيات البحت ب:-6ف
 10 ا ق موالي لكبير

  د/  2نقد أدبي قديم :ب-8ف
 09 قا  راريوق

 

ثـاء 
لثال

ا
 

 18قا  راجع /د  نحوالعلم : أ-1ف
 03 قا  لحيانيد/ لغةال  هفق : ب-1ف
 09 قا مقدم  د/ .2أدبي قديمنقد  أ:-3ف
 12أ/ دوادي قا   نحوالب: علم -3ف
 10 ا ق حاج أحمدد/  قه اللغة ف أ:-4ف
 19 قا ابن خويا د/   فقه اللغة  أ:-6ف
 11د/ كللي قا  1نقد أدبي قديم ب:-6ف
 04 قا  د/ أبليلة نحوالعلم  ب:-7ف
 205 قا إعلم آلي أ/بوعلبة   :أ-7ف
 17قا  قصباوي  د/  1تقنيات البحثأ: -8ف

 03قا لحياني  د/ لغة ال ه فقأ: -1ف
 18قا  راجع /د  نحوالعلم : ب-1ف
 12دوادي قا  / أ  نحوالأ: علم -3ف
 09قا مقدم   /د  .2نقد أدبي قديم ب:-3ف
 10 قا  حاج أحمدد/  فقه اللغة ب:-4ف
 11د/ كللي قا  2نقد أدبي قديم أ:-6ف
 19 قا ابن خويا   د/ فقه اللغة ب:-6ف
 04 قا  ةد/ أبليل  نحوال علم  أ:-7ف
 205 قا ي أ/بوعلبة آل مإعل  :ب-7ف
 17ا ق قصباوي /أ  2تقنيات البحثب: -8ف

 10 ا قد/ مقدم    2نقد أدبي قديم ب:-1ف
 04  قاد/لحياني  مصادر اللغة واألدب والنقدأ: -2ف
 17قا  جعراد/  فقه اللغةب: -2ف
 18قا  بن خويا د/.مصادر اللغة واألدب والنقد أ:-4ف
 12قا  دواديأ/   نحوالعلم  ب:-4ف
 09قا أحمدج حاد/ ادر اللغة واألدب والنقد ص مأ:-6ف
 11 قا خدير  د /  لغةفقه ال  أ: -7ف
 03 ا ق د/ أبليلة نحوال علم أ: -8ف
 205 قا إعلم آلي أ/بوعلبة   :ب-8ف

 10 ا قد/ مقدم    2نقد أدبي قديم: أ-1ف
 17قا راجع د/  فقه اللغة  أ:-2ف
 04 قا د/لحياني   مصادر اللغة واألدب والنقدب: -2ف
 12قا  دوادي أ/   نحوالعلم  أ:-4ف
 18قاابن خويا  د/ نقد واألدب والر اللغة مصادب:-4ف
 09قا حاج أحمد /د  األدب والنقد مصادر اللغة وب:-6ف
 11 قا خدير  د / ة فقه اللغ   ب:-7ف
 205 قا آلي أ/بوعلبة  إعلم  :أ-8ف
 03 قا  د/ أبليلة نحوالعلم ب: -8ف

ادر اللغة واألدب  مصأ: -3ف
 04 قا حاج أحمد د/  د والنق

  قا إعلم آلي أ/بوعلبة   :أ-4ف
205 

ادر اللغة واألدب  مصب: -3ف
 04 قا حاج أحمد د/  والنقد 

إعلم آلي أ/بوعلبة    :ب-4ف
 205 قا

 
 
 
 
 

عـاء 
ألرب

ا
 

 205 قا إعلم آلي أ/بوعلبة   :أ-2ف
 11قاأ/ دوادي    نحوالب: علم -2ف
 10قاقصباوي  / د1 1ثالبح ت ا يتقن أ:-3ف
  قا  رزوقيد/ ي كتاب بير الالتع نيات قتب: -3ف

04 
   03 ا قرابحي /أ نص أدبي قديم )شعر(ب: -5ف
  قاد/ برماتي  )شعر( نص أدبي قديم ب:-8ف

09 

 11قاأ/ دوادي    نحوال: علم أ-2ف
 205 قا إعلم آلي أ/بوعلبة   :ب-2ف
  قا رزوقي د/  ي كتابالالتعبير  تقنيات أ: -3ف

04 
 10قاباوي قص / د 2يات البحثنقت ب:-3ف
  رابحي  د/ نص أدبي قديم )شعر(أ: -5ف
 03اق

  قا  د/نواصر يكتاب الالتعبير   تقنيات : ب-6ف
12 
 09قا برماتي د/ (رنث)دبي قديمنص أأ:-8ف

 10قا  قصباوي /د  2تقنيات البحث  ب:-1ف
 03 قا صنباوي د/   نص أدبي قديم )شعر(: أ-1ف
 205 قا إعلم آلي أ/بوعلبة   :أ-3ف
 04قا  رزوقيد/  يكتاب التعبير ال تقنيات ب: -4ف
 09 ا قأ/ برماتي  2تقنيات البحث ب:-5ف
 12واصر قا د/ ن يكتاب التعبير  ال تقنيات ب: -8ف

 10 قا  قصباوي/د 2تقنيات البحث أ:-1ف
 03قا ي باوصند/  ( رنثنص أدبي قديم ): ب-1ف
 205 قا إعلم آلي أ/بوعلبة   :ب-3ف
 04 قا ي رزوقد/  ي كتابالالتعبير  تقنيات أ: -4ف
 09 ااتي قأ/ برم 2تقنيات البحث :أ-5ف
 12 قانواصرد/ ي بكتاال التعبير تقنيات  أ:-8ف

 
  قا إعلم آلي أ/بوعلبة   :أ-1ف

205 
  ي كتابالالتعبير  أ: تقنيات -7ف

 04د/ نواصر قا 

إعلم آلي أ/بوعلبة    :ب-1ف
 205 قا
بير  التع ب: تقنيات -7ف
 04د/ نواصر قا  يكتاب ال

 
 
 
 
 

خ ال 
س 

مي
 

  قا  قاسميد/   ي بكتاالتعبير ال تقنيات  أ:-2ف
11 
 12أ/ رابحي  قا   2 تقنيات البحث  ب:-2ف
 09قا برماتي  / د 2تقنيات البحث أ:-4ف
  قا صنباوي ( د/ رنثب: نص أدبي قديم )-4ف

10 
 04 قا  أ/ كروم .1نقد أدبي قديم أ:-5ف
 03 قا مشري   د/ فقه اللغةب: -5ف
 17 قا د/نواصر  ي كتابالالتعبير  تقنيات أ: -6ف
 205 قا إعلم آلي أ/بوعلبة   :ب-6ف

 12أ/ رابحي  قا  2تقنيات البحث أ:-2ف
ي  قاسم د/   يكتاب الالتعبير   تقنيات  ب:-2ف
 11 قا
  قاصنباوي ( د/  رنثنص أدبي قديم ): أ-4ف

10 
 09قا برماتي  / د2تقنيات البحث  ب:-4ف
 03 قا  مشريد/ للغة ا فقه أ: -5ف
 04 قا كروم   / د.2ميدنقد أدبي ق ب:-5ف
 205 ا قأ/بوعلبة   علم آليإ  :أ-6ف

 11قاد/ قاسمي  ي كتابالالتعبير  تقنيات  أ:-1ف
 10قا د/حدباوي  )شعر( نص أدبي قديم: أ-2ف
 03اق  مشري /د  فقه اللغة  أ:-3ف
 205 قا م آلي أ/بوعلبة إعل  :أ-5ف
 04 قا صنباوي د/   (رنث) نص أدبي قديم أ:-6ف
 12  اقابحي ر  /د . 2بحثنيات الأ: تق-7ف
 09 قاد/برماتي  ( رنث) نص أدبي قديمب: -7ف

 11 قا د/ قاسمي  يكتاب لاالتعبير   ت تقنيا ب:-1ف
 10 قا ي باود/حد ( رنث) نص أدبي قديمب: -2ف
 03قا مشري . /د  اللغةفقه  ب: -3ف
 205 قا إعلم آلي أ/بوعلبة   :ب-5ف
 04 قا صنباوي د/  ( رنث) نص أدبي قديم ب:-6ف
 09 قاد/برماتي  (رنث) نص أدبي قديمأ: -7ف
 12 قا  رابحيد/    2البحث ب: تقنيات -7ف

 
 
 

 
 
 



 
 بي عر ألدب ال لغة وا قسم ال ///    غات كلية اآلداب والل   / / / أدرار   أحمد دراية  جامعة    / / / ث العلمي     ح وزارة التعليم العالي والب 

       * 2021-2020  : ** املوسم اجلامعي   ثاني** السداسي الأدب جزائري  صص ختـ لسنة األوىل ماستـــر طلبة ا ل نلزماستعمال ا
 

 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيـام 

بت 
الس

 

    عالميب دأ 
 د ن لبااب د/
 د()عن بع 

ي مغاربأدب   
 رابحي  /أ

 )عن بعد(

 إعالم آلي  
 بوعلبةأ/ 

 )عن بعد(

حــد 
األ

 

  
  

الثن 
ا

 ين 

  
  

ثـاء 
لثال

ا
 

   
 

عـاء 
ألرب

ا
 

 دب الجزائري تاريخية األ
 )محاضرة+تطبيق( 

 مد )ب(            د/ صنباوي  

 قراءة بطاقة 
 حاضرة+تطبيق( )م

 مد )ب(                يدد/خال

 مشروع بحث 
 يق( ب ط)محاضرة+ت

 مد )ب(         رابحي / أ

 أصول البحث
 +تطبيق( ةحاضر م)

 )ب( مد           باوي قصد/ 

س 
خمي

ال
 

 نظرية األجناس
 )محاضرة+تطبيق( 

 مد )ب(              د/ بريك 

 الخطاب  ت تحليلتجاهاا
 طبيق( ة+ت)محاضر 

 )ب(  مد         نواصر د/

 نسيةالفر غة األدب الجزائري المكتوب بالل
 )محاضرة+تطبيق( 

 مد )ب(            د/كروم

 

 
 القسم رئيس                                                                                                                                      



 

 بي ألدب العر وا لغة  ال   قسم///    كلية اآلداب واللغات   / / / أدرار   راية  أحمد د جامعة    / / /    ي  ي والبحث العلم م العال لتعلي ا ة  وزار 

   * 2021-2020  : معي  املوسم اجلا **   ثانيال** السداسي ات  عليمية اللغـخصص تت ماستـــر األوىل لسنة طلبة ا لاستعمال الزمن 
 

 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيـام 

بت 
الس

 

 
 تحليل المحتوى 

 رة+تطبيق( حاض)م
 )عن بعد(        لغزالد/ 

 نفسيةلسانيات 
 )محاضرة+تطبيق( 

 )عن بعد(   بوخريص  /د

 إعالم آلي  
 بوعلبةأ/ 

 )عن بعد(

    ـد ـ ح األ 
 

ين 
الثن

ا
 

 

 لخطاب وتحليل ا تداولية
 )محاضرة+تطبيق( 

 شابي د/
 مدرج )ب(   

 1ةعلوم اللغبحث في منهجية ال
 تطبيق( حاضرة+)م

  أبليلة /د
 ( )ب مدرج

 2االستبانات ناءلميداني وبا التحري 
 )محاضرة+تطبيق( 

 د/ راجع 
 مدرج )ب( 

الثـا 
الث

 ء 

 داللةلح والطلمفردات والمصم اعل
 محاضرة+تطبيق( )

 خدير د/ 
 مدرج )ب( 

 2ويةالنظريات اللغ 
 طبيق( ت+حاضرة)م

 ياللد/ ب
 مدرج )ب( 

 لكترونيالبحث التوثيقي ال 
 ة+تطبيق( )محاضر 

 قوراري  /د
 درج )ب( م

 2تعليمية اللغات
 )محاضرة+تطبيق( 

 لغزال /د
 مدرج )ب( 

عـاء 
ألرب

ا
 

   

 

س 
خمي

ال
 

    

 

 القسم رئيس                                                                                                                                                       
 

 
 


