
 

 
 م2020 –م 2019س نة الجامعي ة: راسة للجدول استئناف الد  

 قسم الل غة واألدب العربي  
 ماسرت )ختّصص: أدب عريّب حديث ومعاصر(: الّسنة األوىل المستوى

 اين الفوج الثّ  –الفوج األّول  األفواج المعني ة:
 م2020 نوفمرب 04 : يوم األربعاء الت اريخ

 
 توزيع المواد  

 الفوج الث اني الفوج األو ل الفوجرقم 
 القسم "ب" القسم "أ" القسم "ب" القسم "أ" قسم الفوج

 10القاعة  09القاعة  08القاعة  07القاعة  رقم القاعات
09:00 – 

09:45 
اخلطاب الّنثرّي 
 املغاريّب املعاصر
 أ.عّواج لعرييب

اخلطاب النثرّي 
 املغاريّب احلديث

 أ.لباشّي ع.القادر

 الّنثر احلديث قضايا
 أ.مّلوك رابح

 قضايا الّنثر املعاصر
 أة.قاسي صبرية

10:00- 
10:45 

 قضايا الّنثر املعاصر
 أة.قاسي صبرية

 قضايا الّنثر احلديث
 أ.مّلوك رابح

اخلطاب النثرّي 
 املغاريّب احلديث

 أ.لباشّي ع.القادر

اخلطاب الّنثرّي 
 املغاريّب املعاصر
 أ.عّواج لعرييب

11:00 –  
11:45 

اخلطاب النثرّي 
 املغاريّب احلديث

 أ.لباشّي ع.القادر

 قضايا الّنثر املعاصر
 أة.قاسي صبرية

اخلطاب الّنثرّي 
 املغاريّب املعاصر
 أ.عّواج لعرييب

 قضايا الّنثر احلديث
 أ.مّلوك رابح

12:00 – 
12:45 

 قضايا الّنثر احلديث
  أ.مّلوك رابح

اخلطاب الّنثرّي 
 املغاريّب املعاصر
 أ.عّواج لعرييب

 قضايا الّنثر املعاصر
 أة.قاسي صبرية

اخلطاب النثرّي 
 املغاريّب احلديث

 أ.لباشّي ع.القادر
 



 
 م2020 –م 2019جدول استئناف الد راسة للس نة الجامعي ة: 

 قسم الل غة واألدب العربي  
 ماسرت )ختّصص: أدب عريّب حديث ومعاصر(: الّسنة األوىل المستوى

 الفوج الرّابع  –الفوج الثّالث  المعني ة: األفواج
 م2020نوفمرب  05: يوم اخلميس  الت اريخ

 
 توزيع المواد  

 ر ابعالفوج ال الث الثالفوج  رقم الفوج
 القسم "ب" القسم "أ" القسم "ب" القسم "أ" قسم الفوج

 10القاعة  09القاعة  08القاعة  07القاعة  رقم القاعات
09:00 – 

09:45 
اخلطاب الّنثرّي 
 املغاريّب املعاصر
 أ.عّواج لعرييب

اخلطاب النثرّي 
 املغاريّب احلديث

 أ.لباشّي ع.القادر

 قضايا الّنثر احلديث
 أ.مّلوك رابح

 قضايا الّنثر املعاصر
 أة.قاسي صبرية

10:00- 
10:45 

 قضايا الّنثر املعاصر
 أة.قاسي صبرية

 قضايا الّنثر احلديث
 أ.مّلوك رابح

اخلطاب النثرّي 
 املغاريّب احلديث

 أ.لباشّي ع.القادر

اخلطاب الّنثرّي 
 املغاريّب املعاصر
 أ.عّواج لعرييب

11:00 –  
11:45 

اخلطاب النثرّي 
 املغاريّب احلديث

 أ.لباشّي ع.القادر

 قضايا الّنثر املعاصر
 أة.قاسي صبرية

اخلطاب الّنثرّي 
 املغاريّب املعاصر
 أ.عّواج لعرييب

 الّنثر احلديثقضايا 
 أ.مّلوك رابح

12:00 – 
12:45 

 قضايا الّنثر احلديث
  أ.مّلوك رابح

اخلطاب الّنثرّي 
 املغاريّب املعاصر
 أ.عّواج لعرييب

 قضايا الّنثر املعاصر
 أة.قاسي صبرية

اخلطاب النثرّي 
 املغاريّب احلديث

 أ.لباشّي ع.القادر
 

 



 

 
 م2020 –م 2019جدول استئناف الد راسة للس نة الجامعي ة: 

 قسم الل غة واألدب العربي  
 ماسرت )ختّصص: لسانّيات تطبيقّية(: الّسنة األوىل المستوى

 الفوج الثّاين –الفوج األّول  األفواج المعني ة:
 م2020نوفمرب  08: يوم األحد الت اريخ

 
 توزيع المواد  

 الفوج الث اني األو ل الفوج رقم الفوج
 القسم "ب" القسم "أ" القسم "ب" القسم "أ" قسم الفوج

 10القاعة  09القاعة  08القاعة  07القاعة  رقم القاعات
09:00 – 

09:45 
 البالغة واألسلوبّية
 أة.بن علية نعيمة

 الّنحو والّصرف
 أ.بورنان عمر

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أة.لوناس زاهية

 اجتماعّيةلسانّيات 
 أة.حيياوّي حفيظة

10:00- 
10:45 

 اجتماعّيةلسانّيات 
 أة.حيياوّي حفيظة

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أة.لوناس زاهية

 الّنحو والّصرف
 أ.بورنان عمر

 البالغة واألسلوبّية
 أة.بن علية نعيمة

11:00 –  
11:45 

 الّنحو والّصرف
 أ.بورنان عمر

 البالغة واألسلوبّية
 أة.بن علية نعيمة

 اجتماعّيةلسانّيات 
 أة.حيياوّي حفيظة

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أة.لوناس زاهية

12:00 – 
12:45 

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أة.لوناس زاهية

 اجتماعّيةلسانّيات 
 أة.حيياوّي حفيظة

 البالغة واألسلوبّية
 أة.بن علية نعيمة

 الّنحو والّصرف
 أ.بورنان عمر

 

 

 

 



 
 م2020 –م 2019جدول استئناف الد راسة للس نة الجامعي ة: 

 قسم الل غة واألدب العربي  
 ماسرت )ختّصص: لسانّيات تطبيقّية(: الّسنة األوىل المستوى

 الفوج الرّابع –الفوج الثّالث  األفواج المعني ة:
 م2020نوفمرب  09: يوم االثنني الت اريخ

 
 توزيع المواد  

 ر ابعالفوج ال الث الث الفوج رقم الفوج
 القسم "ب" القسم "أ" القسم "ب" القسم "أ" قسم الفوج

 10القاعة  09القاعة  08القاعة  07القاعة  رقم القاعات
09:00 – 

09:45 
 البالغة واألسلوبّية
 أة.بن علية نعيمة

 الّنحو والّصرف
 أ.بورنان عمر

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أة.لوناس زاهية

 اجتماعّيةلسانّيات 
 أة.حيياوّي حفيظة

10:00- 
10:45 

 اجتماعّيةلسانّيات 
 أة.حيياوّي حفيظة

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أة.لوناس زاهية

 الّنحو والّصرف
 أ.بورنان عمر

 البالغة واألسلوبّية
 أة.بن علية نعيمة

11:00 –  
11:45 

 الّنحو والّصرف
 أ.بورنان عمر

 البالغة واألسلوبّية
 أة.بن علية نعيمة

 اجتماعّيةلسانّيات 
 أة.حيياوّي حفيظة

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أة.لوناس زاهية

12:00 – 
12:45 

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أة.لوناس زاهية

 اجتماعّيةلسانّيات 
 أة.حيياوّي حفيظة

 البالغة واألسلوبّية
 أة.بن علية نعيمة

 الّنحو والّصرف
 أ.بورنان عمر

 

 

 

 



 
 م2020 –م 2019جدول استئناف الد راسة للس نة الجامعي ة: 

 قسم الل غة واألدب العربي  
 ماسرت )ختّصص: نقد ومناهج(: الّسنة األوىل المستوى

 الفوج الثّاين –الفوج األّول  األفواج المعني ة:
 م2020نوفمرب  10: يوم الّثالثاء الت اريخ

 
 توزيع المواد  

 الفوج الث اني الفوج األو ل رقم الفوج
 القسم "ب" القسم "أ" القسم "ب" القسم "أ" قسم الفوج

 10القاعة  09القاعة  08القاعة  07القاعة  رقم القاعات
09:00 – 

09:45 
قضايا الّنقد األديّب 

 احلديث
 أة.لطرش صليحة

مناهج الّنقد األديّب 
 املعاصر

 أ.حيدوش أمحد

 األسلوبّية احلديثة
 أ.يعقوب قادة

 األدبّية األجناس
 أة.رّشام فريوز

10:00- 
10:45 

 األجناس األدبّية
 أة.رّشام فريوز

 األسلوبّية احلديثة
 أ.يعقوب قادة

مناهج الّنقد األديّب 
 املعاصر

 أ.حيدوش أمحد

قضايا الّنقد األديّب 
 احلديث

 أة.لطرش صليحة
11:00 –  

11:45 
مناهج الّنقد األديّب 

 املعاصر
 أ.حيدوش أمحد

الّنقد األديّب قضايا 
 احلديث

 أة.لطرش صليحة

 األجناس األدبّية
 أة.رّشام فريوز

 األسلوبّية احلديثة
 أ.يعقوب قادة

12:00 – 
12:45 

 األسلوبّية احلديثة
 أ.يعقوب قادة

 األجناس األدبّية
 أة.رّشام فريوز

قضايا الّنقد األديّب 
 احلديث

 أة.لطرش صليحة

مناهج الّنقد األديّب 
 املعاصر

 حيدوش أمحدأ.
 

 


