قسم اللغة العربية وآدابها

اآلداب والفنون

السداسي األول8102/8102

استعمال الزمن السنة األولى ماستر

تخصص اللسانيات التطبيقية
األيام

10.00 - 08.30

اللسانيات النفسية محا

تقنيات التعبير الشفهي محا

تقنيات التواصل محا

د.درار قا12

د.درار م/األطرش

قا/ت10

اللسانيات النفسية تط

تقنيات التعبير الشفهي د.درار أع

تعليمية النحو العربي

األسلوبية تط د.حبار م/ياشر

د.درار قا17

م //م/ت10

د.منصوري محا م/ت12

نظريات التعليم و التعلم

لسانيات تطبيقية أع م/

األحد

االثنين

11.30–10.00

13.00 - 11.30

14.30–13.00

د.عبد الخالق محا قا10

الثالثاء

األربعاء
لسانيات النص محا
الخميس د.زرادي م/ت10

كلية اآلداب والفنون

د.بن عيسى م/لطفي

تعليمية النحو العربي تط

مناهج تعليم اللغة محا

نظريات التعليم و التعلم تط

انجليزية تط

د.منصوري قا 12

قا12/

لسانيات تطبيقية محا

د.بوعناني قا/ت10

مناهج تعليم اللغة تط

د.بوعناني قا/ت10

د.رباع مbio01/
قسم اللغة العربية وآدابها

16.00–14.30
تقنيات التواصل تط قا/ت10

السداسي األول8102/8102

استعمال الزمن السنة األولى ماستر

تخصص :النقد األدبي الحديث والمعاصر
األيام
األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

11.30–10.00

10.00 - 08.30

13.00 - 11.30

14.30–13.00

النقد السياقي محا د.بلقاسم

األسلوبية محا

د.برونة قا/ت10

د.حاج علي قا10/

تقنيات التعبير الشفهي د.درار

أدب جزائري أعمال موجهة

البالغة العربية تط

النقد السياقي أعمال موجهة

التعليمية محا

د.عبد الخالق قا12

االسلوبية أعمال موجهة قا

12

تحليل الخطاب الشعري محا

البالغة العربية محا

لغة انجليزية تط

د.اسطمبول قا10/

د.آيت حمدوش قا12

د.رباع قا/ت10

تحليل الخطاب الشعري أعمال

البالغة العربية تط

التعليمية أعمال موجهة

موجهة

د.آيت حمدوش قا/ت10

قا/ت10

قا17/

أعمال موجهة م/ت10

قا /05

د /مغراوي قا 12/

النقد النسقي أعمال موجهة

16.00–14.30
النقد النسقي محا

د.حاج علي قا10/

د.آيت حمدوش قا17
التداولية محا د.بن عيسى

قا10

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب والفنون

السداسي األول8102/8102

استعمال الزمن السنة األولى ماستر

تخصص أدب عربي حديث ومعاصر
األيام

11.30–10.00
منهجية البحث د.برونة محا

13.00 - 11.30
األسلوبية محا د برونة

14.30–13.00
منهجية البحث د.برونة أعمال

أدب عربي حديث محا قا/ت17

أدب عربي حديث أعمال موجهة

أدب عربي معاصر محا
د.حاج سعيد ق0

المناهج النقدية الحديثة محا

نقد عربي حديث محا

تقنيات التواصل د /سعد اهلل.محا

تقنيات التواصل  .د /سعد اهلل

08.30

10.00 -

األحد

االثنين
الثالثاء

م/ت10

د.بلقاسم قا12

قا/ت12

تحليل الخطاب الشعري

األربعاء
الخميس

.قا/ت17

محا

د.اسطمبول قا10/
لسانيات النص محا

د.زرادي ت10/

نقد عربي حديث أعمال موجهة

د .قا/ت10

قا/ت10

موجهة ق07/

د.المخزومي قا12

أعمال موجهة .قا/ت12

أدب عربي و معاصر أعمال

لغة انجليزية تط

موجهة د.حاج سعيد قا10

د.رباع قا/ت10

تحليل الخطاب الشعري أعمال

موجهة م/ت 10

16.00–14.30

المناهج النقدية الحديثة أع

م /د.المخزومي قا12

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب ،والفنون
استعمال الزمن السنة األولى ماستر
األيام
األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

10.00- 08.30

11.30–10.00

السداسي األول8102/8102

تخصص لسانياتالخطاب
13.00 - 11.30

14.30–13.00

نحو النص محا

نحو النص أعمال موجهة

تقنيات التعبير الشفهي محا

نحو الجملة محا

د.ملياني قا12

د.ملياني قا12

د.درار م/األطرش

د ..........قا/ت10

لسانيات عربية أعمال موجهة

تقنيات التعبير الشفهي د.درار

تحليل الخطاب الشعري

نحو الجملة أعمال موجهة

أعمال موجهة م/ت10

م/ت12

مناهج تحليل الخطاب

د.سعد اهلل قا10

محا د.شرشار قا /ت12

16.00–14.30

د.بوزبوجة قا/ت10

 /تحليل الخطاب الشعري محا

لسانيات تطبيقية محا

د.بن عيسى م/لطفي

 /مناهج تحليل الخطاب أعمال
موجهة

لغة انجليزية أعمال موجهة

البالغة الجديدة محا

البالغة الجديدة أعمال موجهة

تقنيات التواصل محا

تقنيات التواصل  .أعمال موجهة

د.شرشار قا ت12

أ/رباع قا /ت17

قا/ت

د/بن يامنة قا12:

قا/ت

قات08

د/بن يامنة قا12:

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب ،والفنون

السداسي األول

استعمال الزمن السنة األولى ماستر

8102/ 8102

تخصص األدب الجزائري القديم
األيام

10.00 - 08.30

11.30–10.00

13.00 - 11.30
لسانيات النص محا

األحد
مصادر األدب الجزائري ما قبل

االثنين

الفتح محا د.بويجرة قا12
النثر الجزائري القديم محا

الثالثاء

د.العزوني قا /ت10

مصادر األدب الجزائري ما بعد

الفتح محا د.بويجرة قا10
الخطاب الموازي تط

د.العزوني قا /ت10

د.اسطمبول تط م/ياشر
المدارس النقدية محا

الشعر الجزائري القديم

د .مختاري قا/ت01

الخميس

محا قا12

محا د.بوقربة قا10

د.سكران قا10

قا ت12

تط د.بوقربة قا10

تحليل النصوص أعمال موجهة

علم المخطوط تط

بعد الفتح تط أ/العابدي

الشعر الجزائري القديم

تحليل النصوص

د.اسطمبول محا قا12/

مصادر األدب الجزائري ما

األربعاء

14.30–13.00

16.00–14.30

لغة انجليزية تط

د.رباع قاbio01/

النثر الجزائري القديم أع م

د .قا17/

مصادر األدب الجزائري ما قبل الفتح

تط ا/العابدي ق10/

لسانيات النص تط

قا17/

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب ،والفنون

السداسي األول8102/8102

استعمال الزمن السنة األولى ماستر

تخصص :اللسانيات العربية
10.00 - 08.30

األيام

الخميس

قا/ت12

د.حبيب زحماني قا17

المناهج اللسانية محا
د.عزوز قا10

د.اسطمبول م/ياشر

اللسانيات العربية القديمة محا

اللسانيات العربية القديمة

الداللة و علم الصوت

د.سعد اهلل قا10

أعمال موجهة د.سعداهلل..قا 12د.حبيب زحماني أع م –فا ....قا/ت17

الداللة و السياق محا

المعجمية النظرية أع م/

الداللة و علم الصرف أعمال

علم الداللة أعمال موجهة

د.مصطفاوي قا17

موجهة قا ت01

قا ت01

المناهج األسلوبية محا

علم الداللة محا

الداللة و علم الصرف محا

المناهج اللسانية أعمال موجهة

أ..د /حبار قا/ت10

د.مطهري صفية قا 17

د.مطهري صفية قا 17

.

لسانيات النص أعمال موجهة

لغة انجليزية تط

الثالثاء

األربعاء

المناهج األسلوبية أعمال م/

الداللة و علم الصوت محا

لسانيات النص محا

األحد

االثنين

11.30–10.00

13.00 - 11.30

14.30–13.00

16.00–14.30

د.عزوز قا10

د.رباع قاbio01/

مصلحة البيداغوجيا

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب ،والفنون
استعمال الزمن السنة الثانية ماستر

السداسي الثالث

11.30– 10.00

13.00 - 11.30

8102/8102

تخصص اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة العربية

األيام

10.00 - 08.30

تعليمية النصوص محا،
أ/بو عناني قا /ت17

قا /ت17

تحليل الخطاب أعمال موجهة

علم المصطلح أعمال موجهة

تعليمية النصو أعمال موجهة ص

صناعة المعاجم أعمال موجهة

منهجية البحث أعمال موجهة

صناعة المعاجم محا،

اللسانيات التطبيقية ،محا

اللسانيات التطبيقية ،أعمال

أقا/ت12

الثالثاء

األربعاء
الخميس

منهجية البحث محا

د/برونة م قاbio1/

علم النفس التربوي محا

تعليمية النصوص أعمال موجهة

األحد

االثنين

14.30– 13.00

16.00– 14.30

د/برونة م/

قا/ت10

علم المصطلح محاضرة .

د /مرتاض قا/لطفي

د /السهولي قا17/

قا/ت12

د.مصطفاوي قا/ت00

د .حبيب زحماني،

تقنيات التقويم د  /مسعود محا

تقنيات التقويم د  /مسعود أعمال

قا /ت12

اللسانيات الحاسوب محا،

قاعة10

قا/ت12

قا/ت17

ت12

موجهة د.حبيب زحماني

قا/ت12

موجهة قا/ت12

أخالقيات المهنة محا

د/أغامير قا/اإلبراهيمي

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب والفنون

ماستر السداسي الثالث 8102/8102

استعمال الزمن السنة الثانية ماستر8

تخصص :اللسانيات االعامة
األيام

11.30– 10.00

10.00 - 08.30

13.00 - 11.30

،

14.30– 13.00

البالغة الجديدة محاضرة

األحد

قا/ت12
اللغة واالتصال  ،،أعمال موجهة

االثنين

علم النفس اللغوي ،محا،

األسلوب واألسلوبية أعمال م

د.الزاوي ....قا/ت12

د برونة م T08 .

الثالثاء

اللسانيات التداولية محا د.بن

اللغة واالتصال محا

اللسانيات التطبيقية محا

علم المصطلح أعمال موجهة

 /علم الصوت الصرفي

اخالقيات المهنة محا

علم الصوت الصرفي أعمال موجهة

اللسانيات الحاسوبية محا،

اللسانيات التطبيقية أعمال موجهة

قاd3/

T 01

ق/ت17

األربعاء

الخميس

عيسى ،قاعة 4

د.مرتاض

م/لطفي

قا/ت08

د.بسناسي،

10

قا/ت00

16.00– 14.30
البالغة الجديدة أعمال موجهة
قات12
اللسانيات التداولية أعمال

موجهة

قاعة

قا/ت08

د.أغامير قا/ت17

علم النفس اللغو ي أعمال

موجهة د.الزاوي...قا T/0

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب ،والفنون
استعمال الزمن السنة الثاني

السداسي الثالث

ماستر

تخصص النقد األدبي الحديث والمعاصر

األيام

10.00 - 08.30

األحد

11.30– 10.00

13.00 - 11.30

8102/8102
14.30– 13.00

نقد النقد محا د//بن حلي

أدب عربي حديث و معاصر

البالغة الجديدة أع م

قا/ت17

محا ...T9

ق/ت12

16.00– 14.30

جمالية تلقي النص محا

جمالية تلقي النص أغ م/

فلسفة النقد محا د.

نظرية األدب محاضرة،

االثنين

د.ملياني قا18//

د.ملياني قا/ت00

قا ت 08

م/ت12

الثالثاء

منهجية البحث محا

منهجية البحث أع م

د/برونة م bio1

د/ببرونة م قات10

األربعاء

الخميس

علم المصطلح محا

فلسفة النقد أع م

نقد النقد أع م //

أخالقيات المهنة

د.مرتاض م/لطفي

قا/ت12

قا/تT9

د.أغامير اإلبراهيمي

نظرية القراءة محا

نظرية القراءة أ ع م/

T2

T7

مصلحة البيداغوجي

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب والفنون
استعمال الزمن السنة الثانية ماستر

8102/8102

السداسي الثالث
تخصص لسانيات الخطاب

األيام

10.00 - 08.30

13.00 - 11.30

11.30– 10.00

16.00– 14.30

14.30– 13.00

السيميائيات محاضرة

منهجية البحث أ ع م/

السيميائيات تط

د/حاج علي قا/ت01

قاT11/

قاT10/

االثنين

جمالية تلقي الخطاب محا،

د.ملياني

 00اللسانيات الوظيفية محا

األسلوبية ،محا،

د.برونة قا/تT08

جمالية تلقي النص أغ م/

د.ملياني قاT10/

...

الثالثاء

منهجية البحث محا

اللسانيات التداولية ،محا

صناعة المعاجم محا

األسلوبية ،أع م*،

األحد

قا8

د/برونة م bio1

د/.بوعناني سT10..

د.بن عيسى م/قا4.

د.مصطفاوي قا/تT00

المصطلح و المصطلحية محا
األربعاء

د.مرتاض م /لطفي
صناعة المعاجم أ

الخميس

أعمال موجهة

.
اللغة والحاسوب ،أعمال موجهة

قا T/7

T 01

قا/ت07

اللسانيات التداولية ،أع م*،

أخالقيات المهنة محا

T11

د/أغامير قا/اإلبراهيمي

،

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب والفنون
استعمال الزمن السنة الثاني

ماستر

8102/8102

السداسي الثالث

تخصص األدب الجزائري
األيام
األحد

10.00 - 08.30

11.30– 10.00

مصادر األدب الجزائري محاضرة

مصادر األدب الجزائري أعمال

تقنيات التواصل وفنياته

د/العابدي قاعة/ت10

موجهة د/العابدي قاعة/ت10

محا ،قاعةت10

موجهة قاعة/ت T/9

النثر الجزائري الحديث محا

النثر الجزائري الحديث أعمال

ا/العزوني قاbio01/

موجهة

ا/العزونيd3

األدب واإلعالم محا أ....

األدب واإلعالم أعمال موجهة

السد د ددرديات أعمد د ددال موجهد د ددة /د

قا/ت17

ق/ت01

*باي قا 02

الش ددعر الجزائ ددري الح ددديث أع م  ،تقنيات البحث والتحرير

أخالقيات المهنة محا

الشعر الجزائري الحديث

اللغة اإلنجليزية

األربعاء

الخميس

14.30– 13.00
تقنيات التواصل و فنياته أعمال

االثنين

الثالثاء

13.00 - 11.30

قاT 17/

تقنيات البحث والتحرير محا،
قا/ت17

د .زرادي T 2

محا ،قاT14/

د/أغامير قا /تT7

أ/رباع مbio01/

16.00– 14.30

النق ددد الجزائ ددري الح ددديث أعم ددال موجه ددة
قا12/

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب والفنون
استعمال الزمن السنة الثانية
األيام

10.00 - 08.30

11.30– 10.00
علم التأويل محاضرة ،قا/ت12

األحد
اللسانيات العربية المعاصرةمحا  /اللسانيات الوظيفية محا ،د/
االثنين
الثالثاء

د//بوعناني س .قا/ت10

ماستر

8102/8102

السداسي الثالث

تخصص :لسانيات عربية

14.30– 13.00

13.00 - 11.30

16.00– 14.30

 .السيميائيات محاضرة

 ،حلقة البحث ،أغ م

السيميائيات وتحليل الخطاب أغ

د/حاج علي قا/ت01

T11

م قا/تT01

الداللة وتحليل الخطاب أغ م

بوعناني س قا/ت01

قا/األطرش.

 .حلقة البحث ،محا

اللسانيات التداولية محاضرة،

علم المصطلح أع م /

د.برونة مbio1./

د.بن عيسى قا14/

د.سهولي قاعة/تT10
اللسد د د ددانيات التداوليد د د ددة  .أغ م اللس د د ددانيات العربي د د ددة المعاص د د ددرة أغ م أخالقيات المهنة محا

األربعاء

الخميس

قا/ت00
الداللة وتحليل الخطاب محاضرة ،اللسانيات الوظيفية أع م///

قاT12/

T10

قاT08/

د/أغامير قا/اإلبراهيمي

اللغة والحاسوب،تطبيق
قا تT01/

مصلحة البيداغوجيا

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب والفنون
استعمال الزمن السنة الثانية
السداسي الثالث

ماستر
8102/8102

تخصص :أدب عربي حديث و معاصر

األيام

10.00 - 08.30
شعرية عربية محا

األحد

االثنين

11.30– 10.00
االدب الشعبي الجزائري

ا/بن حلي ع قا10/

محا ا/الزاوي

جماليات التلقي د /ملياني م*

االدب المقارن //أع م//

محا قا8

قا/ت01

د/بن سعيد م تT08

13.00 - 11.30
االدب الشعبي الجزائري

14.30– 13.00
نقد مغاربي محا

16.00– 14.30
نقد مغاربي تطبيق

تطبيق ا/الزاوي قا/ت08

ا/مغراوي قا10/

ا/مغراوي قا10

النثر الجزائري الحديث محا

النثر الجزائري الحديث تطبيق

نظرية األدب تطبيق

ا/العزوني قاbio01/

ا/العزونيd3

شعرية عربية تطبيق

الثالثاء

ا/شرف قا10/

قا/ت10

جماليات التلقي أع م  /د /قا2/

األربعاء
المصطلح النقدي T9

الخميس

الشعر الجزائري الحديث محا

ا/زرادي

قا/ت12

الشعر الجزائري الحديث تطبيق

ا/زرادي قات12

مصلحة البيداغوجيا

