
 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:        جدول توقيت الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: نقد حديث ومعاصر          الفوج األّول          الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 منهجّية البحث  09:30 – 08:30
 أ.آيت إحدادن كرمية

 11ق 

 الّلسانّية الّنظريّات
 أ.بومتر مجيلة

 14ق 

 قضايا الّنقد األدبّي المعاصر 
 أ.بوعامر كريمة

 01اإلنترنيت 
 مهارات الّتواصل 10:30 – 09:30

 أ.طهراوّي بوعالم
 المدّرج "ه"

 مناهج البحث األديّب املعاصر
 أ.حيدوش أمحد

 14ق 

 إعالم آليّ  
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.باشا سعدة

 األديّب املعاصرقضايا الّنقد 
 أ.بوعامر كرمية

 14ق 
 مهارات الّتواصل 11:30 – 10:30

 أ.طهراوّي بوعالم
 09ق 

 مناهج البحث األدبّي المعاصر
 أ.حيدوش أحمد

 01نترنيت إلا

 تحليل الخطاب الّنقديّ 
 أ.طيبّي عيسى

 01اإلنترنيت 

 املصطلح الّنقديّ 
 أ.طييبّ عيسى

 14ق 

 

 الّنقديّ  حتليل اخلطاب   12:30 – 11:30
 أ.طييبّ عيسى

 14ق 

  

 األجناس األدبّية 13:30 – 12:30
 ف غمّيةأ.لوصي

 01اإلنترنيت 

 األسلوبّية الحديثة  
 أ.يغقوب قادة

 01اإلنترنيت 

 

 األجناس األدبّية 14:30 – 13:30
 أ.لوصيف غمّية

 14ق 
 األسلوبّية احلديثة  

 أ.يغقوب قادة
 14ق 

 

14:30 – 15:30       

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:        توقيت الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: نقد حديث ومعاصر          الفوج الثّاني          الّسداسّي الثانيجدول 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 مناهج البحث األديّب املعاصر  09:30 – 08:30
 أ.حيدوش أمحد

 14ق 

 الّنقد األدبّي المعاصر قضايا  
 أ.بوعامر كريمة

 01اإلنترنيت 
 مهارات الّتواصل 10:30 – 09:30

 أ.طهراوّي بوعالم
 المدّرج "ه"

 منهجّية البحث
 أ.آيت إحدادن كرمية

 11ق 

 الّنظريّات الّلسانّية
 أ.بومتر مجيلة

 14ق 

  

 مناهج البحث األدبّي المعاصر  11:30 – 10:30
 أ.حيدوش أحمد

 01نترنيت إلا

 تحليل الخطاب الّنقديّ 
 أ.طيبّي عيسى

 01اإلنترنيت 

 إعالم آليّ 
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.باشا سعدة

 قضايا الّنقد األديّب املعاصر
 أ.بوعامر كرمية

 14ق 
 مهارات الّتواصل 12:30 – 11:30

 أ.طهراوّي بوعالم
 09ق 

 املصطلح الّنقديّ   
 أ.طييبّ عيسى

 14ق 

 

 األجناس األدبّية 13:30 – 12:30
 ف غمّيةأ.لوصي

 01اإلنترنيت 

 حتليل اخلطاب الّنقديّ  
 أ.طييبّ عيسى

 14ق 

 األسلوبّية الحديثة
 أ.يغقوب قادة

 01اإلنترنيت 

 

13:30 – 14:30      

 األجناس األدبّية  15:30 – 14:30
 أ.لوصيف غمّية

 14ق 

 األسلوبّية احلديثة  
 أ.يغقوب قادة

 14ق 

 

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:              الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: لسانيّات تطبيقيّة         الفوج األّول           الّسداسّي الثاني جدول توقيت
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 لسانّيات اجتماعّية    09:30 – 08:30
 أ.حيياوّي حفيظة

 09ق 

 اخلطاب الّلغويّ حتليل 
 أ.بلويلّ فرحات

 13ق 

 مهارات الّتواصل 10:30 – 09:30
 أ.طهراوّي بوعالم

 المدّرج "ه"

 البالغة واألسلوبّية
 أ.بن علّية نعيمة
 المدّرج "ه"

 لسانّيات اجتماعّية 
 أ.يحياوّي حفيظة

 المدّرج "ه"

 تحليل الخطاب الّلغويّ 
 أ.بلولّي فرحات
 المدّرج "ه"

 نحو وصرف 11:30 – 10:30
 أ.طايل حكيمة
 المدّرج "ه"

 البالغة واألسلوبّية
 أ.بن علية نعيمة

 10ق 

 إعالم آليّ 
 قاغة اإلعالم اآلليّ 

 أ.باشا سعدة

  

11:30 – 12:30   
  

 صوتّيات
 أ.بومتر فتيحة

 11ق 

 لسانّيات تطبيقّية
 أ.لوناس زاهية

 11ق 

 

 منهجّية البحث 13:30 – 12:30
 أ.آيت إحدادن كرمية

 11ق 

 حنو وصرف
 أ.طايل حكيمة

 02اإلنرتنيت 

 لسانّيات تطبيقّية 
 أ.لوناس زاهية
 المدّرج "ه"

 

 مهارات الّتواصل 14:30 – 13:30
 أ.طهراوّي بوعالم

 09ق 

    

 دراسات لغويّة فرآنّية   15:30 – 14:30
 أ.تواتّي عبد القادر

 13ق 

   

 



 م2021  -م   2020موسم  الجامعّي: ال             تطبيقيّة         الفوج الثّاني           الّسداسّي الثاني جدول توقيت الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: لسانيّات
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

08:30 – 09:30      

 مهارات الّتواصل 10:30 – 09:30
 أ.طهراوّي بوعالم

 المدّرج "ه"

 البالغة واألسلوبّية
 أ.بن علية نعيمة
 المدّرج "ه"

 صوتّيات
 أ.بومتر فتيحة

 11ق 

 لسانّيات اجتماعّية
 أ.يحياوّي حفيظة

 المدّرج "ه"

 تحليل الخطاب الّلغويّ 
 أ.بلولّي فرحات
 المدّرج "ه"

 نحو وصرف  11:30 – 10:30
 أ.طايل حكيمة
 المدّرج "ه"

 منهجّية البحث
 أ.آيت إحدادن كرمية

 11ق 

 الّلغويّ حتليل اخلطاب   
 أ.بلويلّ فرحات

 13ق 

 حنو وصرف  12:30 – 11:30
 أ.طايل حكيمة

 11ق 

 البالغة واألسلوبّية
 أ.بن علية نعيمة

 10ق 

 دراسات لغويّة قرآنّية
 أ.توايّت عبد القادر

 13ق 

 لسانّيات اجتماعّية
 أ.حيياوّي حفيظة

 09ق 

 

 إعالم آليّ    13:30 – 12:30
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 سعدةأ.باشا 

 لسانّيات تطبيقّية
 أ.لوناس زاهية
 المدّرج "ه"

 

 لسانّيات تطبيقّية    14:30 – 13:30
 أ.لوناس زاهية

 11ق 

 

 مهارات الّتواصل  15:30 – 14:30
 أ.طهراوّي بوعالم

 09ق 

    

 

 



 
 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:              الّسداسّي الثانيجدول توقيت الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: لسانيّات تطبيقيّة         الفوج الثّالث           

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت
 مهارات الّتواصل  09:30 – 08:30

 أ.طهراوّي بوعالم
 09ق 

 حتليل اخلطاب الّلغويّ  
 أ.بلويلّ فرحات

 13ق 

 لسانّيات اجتماعّية
 أ.حيياوّي حفيظة

 09 ق
 مهارات الّتواصل 10:30 – 09:30

 أ.طهراوّي بوعالم
 المدّرج "ه"

 البالغة واألسلوبّية
 ا.بن علّية نعيمة
 المدّرج  "ه"

 البالغة واألسلوبّية
 ا.أودحيات نادية

 08ق 

 لسانّيات اجتماعّية
 أ.يحياوّي حفيظة

 المدّرج "ه"

 تحليل الخطاب الّلغويّ 
 أ.بلولّي فرحات
 المدّرج "ه"

 نحو وصرف  11:30 – 10:30
 أ.طايل حكيمة
 المدّرج "ه"

 تّياتصو  
 أ.بومتر فتيحة

 11ق 

 لسانّيات تطبيقّية 
 أ.لوناس زاهية

 11ق 
 منهجّية البحث  12:30 – 11:30

 أ.آيت إحدادن كرمية
 02اإلنرتنيت 

 حنو وصرف 
 أ.طايل حكيمة

 11ق 

   

 دراسات لغويّة قرآنّية   13:30 – 12:30
 أ.توايّت عبد القادر

 13ق 

 لسانّيات تطبيقّية
 أ.لوناس زاهية
 المدّرج "ه"

 

 إعالم اآلليّ    14:30 – 13:30
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.باشا سعدة

  

14:30 – 15:30       

 



 
 

 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:              جدول توقيت الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: لسانيّات تطبيقيّة         الفوج الرّابع           الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

08:30 – 09:30      

 مهارات الّتواصل 10:30 – 09:30
 أ.طهراوّي بوعالم

 المدّرج "ه"

 البالغة واألسلوبّية
 ا.بن علّية نعيمة
 المدّرج  "ه"

 إعالم اآلليّ 
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.باشا سعدة

 لسانّيات اجتماعّية
 أ.يحياوّي حفيظة

 المدّرج "ه"

 تحليل الخطاب الّلغويّ 
 أ.بلولّي فرحات
 المدّرج "ه"

 نحو وصرف  11:30 – 10:30
 أ.طايل حكيمة
 المدّرج "ه"

 مهارات الّتواصل
 أ.طهراوّي بوعالم

 09ق 

 البالغة واألسلوبّية
 ا.أودحيات نادية

 17ق 

 لسانّيات اجتماعّية 
 حفيظةأ.حيياوّي 

 09 ق
 حتليل اخلطاب الّلغويّ     12:30 – 11:30

 أ.بلويلّ فرحات
 13ق 

 لسانّيات تطبيقّية
 أ.لوناس زاهية

 11ق 
 حنو وصرف  13:30 – 12:30

 أ.طايل حكيمة
 17ق 

 لسانّيات تطبيقّية  
 أ.لوناس زاهية
 المدّرج "ه"

 

 منهجّية البحث  14:30 – 13:30
 أ.آيت إحدادن كرمية

 11ق 

 دراسات لغويّة قرآنّية 
 أ.توايّت عبد القادر

 13ق 

  

 تّياتصو     15:30 – 14:30
 أ.بومتر فتيحة

 11ق 

  



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          جدول توقيت الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: أدب حديث ومعاصر         الفوج األّول         الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 الحديث الّسردقضايا  09:30 – 08:30
 أ.ملوك رابح
 المدّرج "ه"

 المعاصر الّسردقضايا 
 أ.قاسي صبيرة
 المدّرج "ه"

 منهجّية البحث
 أ.سعدون سالم
 المدّرج "ه"

 نظريّة الّرواية
 أ.ولد يوسف مصطفى

 المدّرج "ه"

 

 احلديث الّسردقضايا  10:30 – 09:30
 أ.ملوك رابح

 07ق 

 املعاصر الّسردقضايا 
 أ.قاسي صبرية

 08ق 

 منهجّية البحث
 أ.سعدون سامل

 10ق 

  

 آداب عاملّية 11:30 – 10:30
 أ.بن زيايّن زين العابدين

 10ق 

 نظريّة الّرواية  
 أ.ولد يوسف مصطفى

 07ق 

 

 حتليل اخلطاب الّسرديّ     12:30 – 11:30
 أ.سعدوين حيي

 08ق 

 

 المغاربّي الحديث النّثري الخ.  13:30 – 12:30
 أ.لباشّي عيد القادر

 المدّرج "ه"

 المغاربّي المعاصر النّثري الخ.
 أ.عّواج لعريبيّ 
 المدّرج "ه"

 أدب مقارن
 أ.رّشام فريوز

 09ق 

 

 إعالم آلّي  14:30 – 13:30
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.مزياني كريم

 املغاريّب احلديث النثّري اخل.
 أ.لباشّي عيد القادر

 11ق 

 املغاريّب املعاصر النثّري اخل.
 أ.عوّاج لعرييبّ 

 11ق 

  

14:30 – 15:30       

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          جدول توقيت الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: أدب حديث ومعاصر         الفوج الثّاني         الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 الحديث الّسردقضايا  09:30 – 08:30
 أ.ملوك رابح
 المدّرج "ه"

 المعاصر الّسردقضايا 
 أ.قاسي صبيرة
 المدّرج "ه"

 منهجّية البحث
 أ.سعدون سالم
 المدّرج "ه"

 نظريّة الّرواية
 أ.ولد يوسف مصطفى

 المدّرج "ه"

 حتليل اخلطاب الّسرديّ 
 أ.سعدوينّ حيي

 08ق 

 آداب عاملّية 10:30 – 09:30
 أ.بن زيايّن زين العايدين

 10ق 

 نظريّة الّرواية   
 أ.ولد يوسف مصطفى

 07ق 

 احلديث الّسردضايا ق 11:30 – 10:30
 أ.ملوك رابح

 07ق 

 املعاصر الّسردقضايا 
 أ.قاسي صبرية

 08ق 

 منهجّية البحث
 أ.سعدون سامل

 10ق 

 أدب مقارن
 أ.رّشام فريوز

 09ق 

 

 املغاريّب احلديث النثّري اخل.   12:30 – 11:30
 أ.لباشّي عيد القادر

 17ق 

 إعالم آلّي 
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.باشا سعدة

 

 المغاربّي الحديث النّثري الخ.  13:30 – 12:30
 أ.لباشّي عيد القادر

 المدّرج "ه"

 المغاربّي المعاصر الخ. النّثري
 لعريبيّ عّواج أ.

 المدّرج "ه"

  

13:30 – 14:30      

 املغاريّب املعاصر النثّري اخل.    15:30 – 14:30
 أ.عوّاج لعرييبّ 

 12ق 

  

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          جدول توقيت الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: أدب حديث ومعاصر         الفوج الثّالث         الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 الحديث الّسردقضايا  09:30 – 08:30
 أ.ملوك رابح
 المدّرج "ه"

 المعاصر الّسردقضايا 
 أ.قاسي صبيرة
 المدّرج "ه"

 منهجّية البحث
 أ.سعدون سالم
 المدّرج "ه"

 نظريّة الّرواية
 أ.ولد يوسف مصطفى

 المدّرج "ه"

 منهجّية البحث
 أ.سعدون سامل

 10ق 

 احلديث الّسردقضايا   10:30 – 09:30
 أ.ملوك رابح

 07ق 

   

 املعاصر الّسردقضايا  11:30 – 10:30
 أ.قاسي صبرية

 08ق 

    

 املغاريّب املعاصر النثّري اخل.    12:30 – 11:30
 أ.عوّاج لعرييبّ 

 12ق 

 

 إعالم آلّي  13:30 – 12:30
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.مزياني كريم

 المغاربّي الحديث النّثري الخ.
 أ.لباشّي عيد القادر

 المدّرج "ه"

 الخ. النّثري المغاربّي المعاصر
 أ.عّواج لعريبيّ 
 المدّرج "ه"

 نظريّة الّرواية
 أ.ولد يوسف مصطفى

 07ق 

 

 أدب مقارن    14:30 – 13:30
 أ.رّسام فريوز

 09ق 

 

 آداب عاملّية  15:30 – 14:30
 نزيايّن زين العابدينأ.ب 

 10ق 

 املغاريّب احلديث النثّري اخل.
 أ.لباشّي عيد القادر

 11ق 

   

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          جدول توقيت الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: أدب حديث ومعاصر         الفوج الرّابع         الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 الحديث الّسردقضايا  09:30 – 08:30
 أ.ملوك رابح
 المدّرج "ه"

 المعاصر الّسردقضايا 
 أ.قاسي صبيرة
 المدّرج "ه"

 منهجّية البحث
 أ.سعدون سالم
 المدّرج "ه"

 نظريّة الّرواية
 أ.ولد يوسف مصطفى

 المدّرج "ه"

 نظريّة الّرواية
 أ.ولد يوسف مصطفى

 07ق 

 إعالم آليّ  10:30 – 09:30
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.مزياني كريم

 املغاريّب املعاصر النثّري اخل.  
 أ.عوّاج لعرييبّ 

 12ق 

 منهجّية البحث
 أ.سعدون سامل

 10ق 

 احلديث الّسردقضايا   11:30 – 10:30
 أ.ملوك رابح

 07ق 

 املغاريّب احلديث النثّري اخل.
 أ.لباشّي عيد القادر

 11ق 

 حتليل اخلطاب الّسرديّ  
 أ.سعدوينّ حيي

 08ق 

 املعاصر الّسردقضايا  12:30 – 11:30
 أ.قاسي صبرية

 08ق 

    

 آداب عاملّية 13:30 – 12:30
 أ.مب زيايّن زين العابدين

 10ق 

 المغاربّي الحديث النّثري الخ.
 أ.لباشّي عيد القادر

 المدّرج "ه"

 المغاربّي المعاصر النّثري الخ.
 أ.عّواج لعريبيّ 
 المدّرج "ه"

 أدب مقارن 
 أ.رّشام فريوز

 09ق 

13:30 – 14:30      

14:30 – 15:30       

 

 



 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:          جدول توقيت الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: أدب حديث ومعاصر         الفوج الخامس        الّسداسّي الثاني
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 الحديث الّسردقضايا  09:00 – 08:00
 أ.ملوك رابح
 المدّرج "ه"

 المعاصر الّسردقضايا 
 أ.قاسي صبيرة
 المدّرج "ه"

 منهجّية البحث
 أ.سعدون سالم
 المدّرج "ه"

 نظريّة الّرواية
 أ.ولد يوسف مصطفى

 المدّرج "ه"

 

 املعاصر الّسردقضايا  10:00 – 09:00
 أ.قاسي صبرية

 08 الّسردق 

 املغاريّب احلديث النثّري اخل. 
 أ.لباشّي عيد القادر

 16ق 

 نظريّة الّرواية
 أ.ولد يوسف مصطفى

 07ق 

 حتليل اخلطاب الّسرديّ 
 أ.سعدوينّ خيي

 08ق 

 إعالم آليّ  11:00 – 10:00
 قاعة اإلعالم اآلليّ 

 أ.مزياني كريم

 املعاصراملغاريّب  النثّري اخل.  
 أ.عوّاج لعرييبّ 

 12ق 

 منهجّية البحث
 أ.سعدون سامل

 10ق 

 احلديث الّسردقضايا   12:00 – 11:00
 أ.ملوك رابح

 07ق 

 أدب مقارن  
 أ.رّشام فريوز

 09ق 

 المغاربّي الحديث النّثريالخ.  13:00 – 12:00
 أ.لباشّي عيد القادر

 المدّرج "ه"

 المغاربّي المعاصر النّثري الخ.
 أ.عّواج لعريبيّ 
 المدّرج "ه"

  

 آداب عاملّية 14:00 – 13:00
 أ.بن زيايّن زين العابدين

 10ق 

    

14:00 – 15:00       

 


