
               2020-2019الموسم الجامعي                       التخصص:   أدب عربي حديث ومعاصر              01الفوج: الثانية ماستر                    جدول  توقيت السنة 

 
 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 الرواية اجلزائرية 
 د.عليوات سامية

 10ق 

 ت التواصلمهارا
 أ.إلياس جوادي

 02األنرتنيت 

 الرواية الجزائرية 
 د.عليوات سامية

 المدرج "ه"

 09 :30/08 :00 

 األدب الشعيب    
 بن زيايند.زين العابدين 

 03ق 

 11 :00/09 :30 

 األدبنظرية 
 د .فريوز رشام

 18ق 

 الخطاب الشعري الجزائري 
 د.نعيمة بن علية

 01االنترنيت 

   12 :30/11 :00 

 المهنة اتأخالقي
 د.بوعبد اهلل السعيد

 المدرج "ه"

 األدب اإلفريقي
 رومي سهى/أ

 18ق 

 نظرية الشعر
 د.أمحد حيدوش

 18ق 

 نظرية الشعر
 سعدونيد.يحي 

 01االنترنيت 

 لسانيات النص
 د.زاليل نوال

 09ق 

 14 :00/12 :30 

 بيبليوغرافيا 
 أ.

 املطالعة

 األدبنظرية 
 د .بوعلي كحال

 ج "ه"المدر 

 لسانيات النص
 د.زاللي نوال

 01نترنيتاإل

 األدب الشعبي
 بن زيانيد.زين العابدين 

 المدرج "ه"

 14:00/ 15:30 
 

 اخلطاب الشعري اجلزائري   
 أ.
 09ق 

  17 :00/15 :30 



              2020-2019الموسم الجامعي                       يث ومعاصرالتخصص:   أدب عربي حد              02الفوج: الثانية ماستر                    جدول  توقيت السنة 

 
 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 مهارات التواصل 
 د.بوعالم طهراوي

 09ق 

 نظرية الشعر
 د.أمحد حيدوش

 08ق 

 الرواية الجزائرية 
 د.عليوات سامية

 المدرج "ه"

 09 :30/08 :00 

 األدبنظرية  
 د .فريوز رشام

 02األنرتنيت 

    11 :00/09 :30 

 الرواية اجلزائرية
 عديلية ملياء .أ

 19ق 

 الخطاب الشعري الجزائري 
 د.نعيمة بن علية

 01االنترنيت 

 لسانيات النص
 د.زاليل نوال

 18ق 

  12 :30/11 :00 

 المهنة اتأخالقي
 د.بوعبد اهلل السعيد

 المدرج "ه"

 بيبليوغرافيا
 المطهراوي بوعأ.

 املطالعة

 نظرية الشعر 
 سعدونيد.يحي 

 01االنترنيت 

 األدب الشعيب
 بن زيايند.زين العابدين 

 10ق 

 14 :00/12 :30 

 اخلطاب الشعري اجلزائري
 لطرش صليحة .أ

 10ق 

 األدب اإلفريقي
 رومي سهىأ.

 08ق 

 األدبنظرية 
 د .بوعلي كحال

 المدرج "ه"

 لسانيات النص
 د.زاللي نوال

 01اإلنترنيت

 ألدب الشعبيا
 بن زيانيد.زين العابدين 

 المدرج "ه"

 14:00/ 15:30 
 

      17 :00/15 :30 



             2020-2019الموسم الجامعي                       التخصص:   أدب عربي حديث ومعاصر             03الفوج: الثانية ماستر                    جدول  توقيت السنة 
  

 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 اخلطاب الشعري اجلزائري  
 د .رابح ملوك

 18ق 

 األدب الشعيب
 بن زيايند.زين العابدين 

 08ق 

 الرواية الجزائرية
 د.عليوات سامية

 المدرج "ه"

 09 :30/08 :00 

      11 :00/09 :30 

 بيبليوغرافيا
 طهراوي بوعالمأ.

 19ق 

 األدب اإلفريقي
 محيود رتيبة .أ

 12ق 

 الخطاب الشعري الجزائري
 د.نعيمة بن علية

 01االنترنيت 

 نظرية الشعر
 سعدويند.حيي 
 07ق 

 لسانيات النص
 د.زاليل نوال

 12ق 

 12 :30/11 :00 

 المهنة اتأخالقي
 د.بوعبد اهلل السعيد

 المدرج "ه"

 نظرية الشعر  
 سعدونيد.يحي 

 01االنترنيت 

 مهارات التواصل
 طهراوي د.بوعالم
 03ق 

 14 :00/12 :30 

 الرواية اجلزائرية
 عديلية ملياء .أ

 01اإلنرتنيت

 األدبنظرية 
 د .فريوز رشام

 18ق 

 األدبنظرية 
 د .بوعلي كحال

 المدرج "ه"

 لسانيات النص
 د.زاللي نوال

 01اإلنترنيت

 األدب الشعبي
 بن زيانيد.زين العابدين 

 المدرج "ه"

 14:00/ 15:30 
 

      17 :00/15 :30 



           2020-2019الموسم الجامعي                       التخصص:   أدب عربي حديث ومعاصر              04الفوج: الثانية ماستر                    جدول  توقيت السنة 

 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 نظرية الشعر   
 سعدويند.حيي 
 03ق 

 ة الجزائريةالرواي
 د.عليوات سامية

 المدرج "ه"

 09 :30/08 :00 

 مهارات التواصل 
 د.بوعالم طهراوي

 10ق 

 األدب الشعيب 
 بن زيايند.زين العابدين 

 03ق 

 لسانيات النص
 د.زاليل نوال

 02األنرتنيت 

 11 :00/09 :30 

 الخطاب الشعري الجزائري  
 د.نعيمة بن علية

 01االنترنيت 

   12 :30/11 :00 

 المهنة اتأخالقي
 د.بوعبد اهلل السعيد

 المدرج "ه"

 األدبنظرية 
 د .فريوز رشام

 07ق 

 اخلطاب الشعري اجلزائري
 د .صبرية قاسي

 15ق 

 نظرية الشعر
 سعدونيد.يحي 

 01االنترنيت 

  14 :00/12 :30 

 بيبليوغرافيا
 طهراوي بوعالمأ.

 08ق 

 األدب اإلفريقي
 رتيبة محيودأ.

 02األنرتنيت 

 األدبنظرية 
 د .بوعلي كحال

 المدرج "ه"

 لسانيات النص
 د.زاللي نوال

 01اإلنترنيت

 األدب الشعبي
 بن زيانيد.زين العابدين 

 المدرج "ه"

 14:00/ 15:30 
 

 الرواية اجلزائرية   
 عديلية ملياء .أ

 10ق 

  17 :00/15 :30 


