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

 قضايا الّشعر الحديث 09:00 – 08:00
 أ.مّلوك رابح
  المدرّج "ه"

 قضايا الّشعر املعاصر
 أ.قاسي صبرية

 11ق 

    

09:15 – 10:15      

 قضايا الّشعر احلديث 11:30 – 10:30
 أ.مّلوك رابح

 10ق 

 قضايا الّشعر المعاصر
 أ.قاسي صبيرة
 المدرّج "ه"

   

الخطاب الّشعرّي المغاربّي  12:45 – 11:45
 الحديث

 أ.لباشّي عبد القادر
 المدرّج "ه"

الخطاب الّشعرّي المغاربّي 
 المعاصر

 أ.عواج لعريبيّ 
 المدرّج "ه"

   

 اخلطاب الّشعرّي املغاريّب احلديث 14:00 – 13:00
 أ.لباشّي عبد القادر

 08ق 

 اخلطاب الّشعرّي املغاريّب املعاصر
 أ.عواج لعرييب

 08ق 

   

14:15 – 15:15      

 

 



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

 قضايا الّشعر الحديث 09:00 – 08:00
 أ.مّلوك رابح
 المدرّج "ه"

 اخلطاب الّشعرّي املغاريّب احلديث 
 أ.لباشّي عبد القادر

 08ق 

  

 قضايا الّشعر املعاصر  10:15 – 09:15
 أ.قاسي صبرية

 11ق 

   

 قضايا الّشعر المعاصر  11:30 – 10:30
 أ.قاسي صبيرة
 المدرّج "ه"

   

الخطاب الّشعرّي المغاربّي  12:45 – 11:45
 الحديث

 أ.لباشّي عبد القادر
 المدرّج "ه"

 الخطاب الّشعرّي المغاربيّ 
 المعاصر

 أ.عواج لعريبيّ 
 المدرّج "ه"

   

 قضايا الّشعر احلديث 14:00 – 13:00
 أ.مّلوك رابح

 10ق 

    

 املعاصراملغاريّب  يّ الّشعر  اخلطاب  15:15 – 14:15
 أ.عواج لعرييبّ 

 08ق 

   

 
 



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

 قضايا الّشعر الحديث 09:00 – 08:00
 أ.مّلوك رابح
 المدرّج "ه"

 قضايا الّشعر املعاصر 
 صبريةأ.قاسي 
 11ق 

  

 قضايا الّشعر احلديث  10:15 – 09:15
 أ.مّلوك رابح

 10ق 

 اخلطاب الّشعرّي املغاريّب احلديث
 أ.لباشّي عبد القادر

 08ق 

  

 قضايا الّشعر المعاصر  11:30 – 10:30
 أ.قاسي صبيرة
 المدرّج "ه"

   

الخطاب الّشعرّي المغاربّي  12:45 – 11:45
 الحديث

 عبد القادر أ.لباشيّ 
 المدرّج "ه"

الخطاب الّشعرّي المغاربّي 
 المعاصر

 أ.عواج لعريبيّ 
 المدرّج "ه"

   

13:00 – 14:00      

 اخلطاب الّشعرّي املغاريّب املعاصر  15:15 – 14:15
 أ.قاسي صبرية

 11ق 

   

 
 



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

 قضايا الّشعر الحديث 09:00 – 08:00
 أ.مّلوك رابح
 المدرّج "ه"

 اخلطاب الّشعرّي املغاريّب احلديث
 أ.مّلوك رابح

 08ق 

   

09:15 – 10:15      

 قضايا الّشعر المعاصر  11:30 – 10:30
 أ.قاسي صبيرة
 المدرّج "ه"

   

الخطاب الّشعرّي المغاربّي  12:45 – 11:45
 الحديث

 أ.لباشّي عبد القادر
 المدرّج "ه"

الخطاب الّشعرّي المغاربّي 
 المعاصر

 أ.عواج لعريبيّ 
 المدرّج "ه"

 اخلطاب الّشعرّي املغاريّب املعاصر
 أ.عواج لعرييبّ 

 11ق 

  

 قضايا الّشعر املعاصر  14:00 – 13:00
 أ.قاسي صبرية

 11ق 

   

 قضايا الّشعر احلديث 15:15 – 14:15
 أ.مّلوك رابح

 10ق 

    

 

 



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

 قضايا الّشعر الحديث 09:00 – 08:00
 أ.مّلوك رابح
 المدرّج "ه"

    

 املغاريّب احلديثاخلطاب الّشعرّي  10:15 – 09:15
 أ.مّلوك رابح

 08ق 

 قضايا الّشعر املعاصر 
 أ.قاسي صبرية

 11ق 

  

 قضايا الّشعر المعاصر  11:30 – 10:30
 أ.قاسي صبيرة
 المدرّج "ه

   

الخطاب الّشعرّي المغاربّي  12:45 – 11:45
 الحديث

 أ.لباشّي عبد القادر
 المدرّج "ه"

الخطاب الّشعرّي المغاربّي 
 المعاصر

 أ.عواج لعريبيّ 
 المدرّج "ه"

   

 قضايا الّشعر احلديث  14:00 – 13:00
 أ.مّلوك رابح

 10ق 

 اخلطاب الّشعرّي املغاريّب املعاصر
 أ.قاسي صبرية

 11ق 

  

14:15 – 15:15      

 



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

 البالغة واألسلوبّية  09:00 – 08:00
 أ.بن علية نعيمة

 07ق 

 نفسّيةلسانيات 
 أ.آيت إحدادن كرمية

 10ق 

  

 منهجّية البحث 10:15 – 09:15
 أ.عيساوي ع الرمحان

 11 ق

 01وصرفحنو  
 أ.سامل زهية 

 13ق 

 لسانّيات تطبيقّية
 أ.لوناس زاهية
 المدرّج "ه"

 

 لسانّيات تطبيقّية    11:30 – 10:30
 أ.لوناس زاهية

 10ق 

 لسانّيات نفسّية
 أ.يحياوي حفيظة

 "ه" المدرّج
 البالغة واألسلوبّية   12:45 – 11:45

 أ.بن علية نعيمة
 المدرّج "ه"

  

 01نحو وصرف     14:00 – 13:00
 أ.طايل حكيمة 

 المدرّج "ه"

 

14:15 – 15:15      

 

 



 

 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:    تخّصص: لسانّيات تطبيقّية    الفوج الثّاني       الّسداسّي األّول          /جدول توقيت الّسنة األولى ماستر
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

 01حنو وصرف    09:00 – 08:00
 أ.حواالم مقداد

 10ق 

 

 البالغة واألسلوبّية  10:15 – 09:15
 نعيمةأ.بن علية 

 07ق 

 لسانّيات تطبيقّية 
 أ.لوناس زاهية
 المدرّج "ه"

 لسانيات نفسّية
 أ.حيياوي حفيظة

 10ق 
 منهجّية البحث 11:30 – 10:30

 أ.عيساوي ع الرمحان
 11 ق

 لسانّيات نفسّية   
 أ.يحياوي حفيظة

 المدرّج "ه"
 البالغة واألسلوبّية   12:45 – 11:45

 أ.بن علية نعيمة
 المدرّج "ه"

 لسانيات تطبيقّية
 أ.لوناس زاهية

 10ق 

 

 01نحو وصرف     14:00 – 13:00
 أ.طايل حكيمة 

 المدرّج "ه"

 

14:15 – 15:15      

 
 



 
 

 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:    جدول توقيت الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: لسانّيات تطبيقّية    الفوج الثّالث        الّسداسّي األّول         
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

08:00 – 09:00      

 لسانّيات نفسّية   10:15 – 09:15
 أ.آيت إحدادن كرمية

 10ق 

 لسانّيات تطبيقّية
 أ.لوناس زاهية
 المدرّج "ه"

 

 لسانّيات تطبيقّية   11:30 – 10:30
 رشيد يّ أ.عزّ 
 09 ق

 01حنو وصرف
 أ.حواالم مقداد

 08ق 

 لسانّيات نفسّية
 أ.يحياوي حفيظة

 المدرّج "ه"
 البالغة واألسلوبّية   12:45 – 11:45

 أ.بن علية نعيمة
 المدرّج "ه"

  

 واألسلوبّيةالبالغة   14:00 – 13:00
 أ.حسني فتيحة

 09ق 

 01نحو وصرف  
 أ.طايل حكيمة 

 المدرّج "ه"

 

14:15 – 15:15      

 
 



 
 

 م2021  -م   2020الموسم  الجامعّي:    جدول توقيت الّسنة األولى ماستر/ تخّصص: لسانّيات تطبيقّية    الفوج الّرابع        الّسداسّي األّول         
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التوقيت

08:00 – 09:00      

 لسانّيات تطبيقّية   10:15 – 09:15
 أ.عّزي رشيد

 09ق 

 لسانّيات تطبيقّية
 أ.لوناس زاهية
 المدرّج "ه"

 

 لسانّيات نفسّية   11:30 – 10:30
 أ.آيت إحدادن كرمية

 10ق 

 لسانّيات نفسّية 
 أ.يحياوي حفيظة

 المدرّج "ه"
 البالغة واألسلوبّية   12:45 – 11:45

 أ.بن علية نعيمة
 المدرّج "ه"

 01حنو وصرف
 أ.حواالم مقداد

 09ق 

 

 01نحو وصرف     14:00 – 13:00
 أ.طايل حكيمة 

 المدرّج "ه"

 

 البالغة واألسلوبّية  15:15 – 14:15
 ةحسني فتيحأ.

 09ق 

   

 



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

 األجناس األدبّية   09:00 – 08:00
 أ.لوصيف غنّية

 07ق 

 الّنقد األدبّي الحديثمناهج 
 أ.حيدوش أحمد

 المدرّج "ه"

 

 مناهج الّنقد األديّب احلديث    10:15 – 09:15
 أ.حيدوش أمحد

 09ق 

 قضايا الّتقد األديبّ 
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمحن

 08ق 
10:30 – 11:30      

 األسلوبّية احلديثة    12:45 – 11:45
 أ.يعقوب قادة

 08ق 

 األدبيّ  قضايا الّتقد
 أ.عبد الّدايم عبد الّرحمن

 المدرّج "ه"
 األجناس األدبّية   14:00 – 13:00

 أ.لوصيف غنّية
 المدرّج "ه"

 األسلوبّية الحديثة
 أ.يعقوب قادة

 01األنترنيت 

 

14:15 – 15:15      

 

 

 



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

 مناهج الّنقد األدبّي الحديث    09:00 – 08:00
 أ.حيدوش أحمد

 المدرّج "ه"

 

 األجناس األدبّية   10:15 – 09:15
 أ.لوصيف غنّية

 07ق 

 األسلوبّية احلديثة
 أ.يعقوب قادة

 08ق 

 

 مناهج الّنقد األديّب احلديث    11:30 – 10:30
 أ.حيدوش أمحد

 09ق 

 قضايا الّتقد األديبّ 
 أ.عبد الّدامي عبد الّرمحن

 08ق 
 قضايا الّتقد األدبيّ      12:45 – 11:45

 أ.عبد الّدايم عبد الّرحمن
 المدرّج "ه"

 األجناس األدبّية   14:00 – 13:00
 أ.لوصيف غنّية
 المدرّج "ه"

 األسلوبّية الحديثة
 أ.يعقوب قادة

 01األنترنيت 

 

14:15 – 15:15      

 


	ماستر 01 أدب عربيّ حديث ومعاصر.pdf
	ماستر 01 لسانيّات تطبيقيّة.pdf
	ماستر 01 نقد حديث ومعاصر.pdf

