
 م2022    -م   2021السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:              الفوج األّول             السّنة األولى ماستر/ تخّصص: لسانيّات تطبيقيّة  جدول توقيت   واألدب العربيّ        قسم الّلغة 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

08:00 – 09:00     
 

 

 منهجّية البحث  10:00 – 09:00
 أ.بن علية نعيمة

 08ق 

   

 لسانّيات نفسّية     11:00 – 10:00
 يحياوّي حفيظة.أ

 المدرّج "ه"
 البالغة واألسلوبّية 12:00 – 11:00

 أ.بن علية نعيمة 
 المدرّج "ه"

 (1نحو وصرف )
 أ.طايل حكيمة

 01اإلنترنيت 

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أ.عّزّي رشيد
 المدرّج "ه"

 لسانّيات نفسّية 
 أ.يحياوّي حفيظة

 09ق 
 البالغة واألسلوبّية  13:00 – 12:00

 أ.بن علية نعيمة
 07ق 

 مهارات الّتواصل
 أ.جوادّي إلياس

 09ق 

 لسانّيات تطبيقّية
 أ.عّزّي رشيد

 07ق 

 تحليل الخطاب الّلغويّ 
 أ.بلولي فرحات
 المدرّج "ه"

 

 (1نحو وصرف ) 14:00 – 13:00
 أ.طايل حكيمة

 09ق 

 تحليل الخطاب الّلغويّ   
 أ.بلولي فرحات

 07ق 

 

 مهارات الّتواصل  15:00 -14:00
 أ.جوادّي إلياس
 المدرّج "ه"

   

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 
 
 



 م2022    -م   2021ماستر/ تخّصص: لسانيّات تطبيقيّة           الفوج الثّاني            السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:  قسم الّلغة واألدب العربيّ           جدول توقيت السّنة األولى 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 تحليل الخطاب الّلغويّ     09:00 – 08:00
 أ.بلولّي فرحات

 08ق 

 

09:00 – 10:00   
 

   

 منهجّية البحث  11:00 – 10:00
 أ.بن علّية نعيمة

 09ق 

 لسانّيات نفسّية  
 يحياوّي حفيظة.أ

 المدرّج "ه"
 البالغة واألسلوبّية 12:00 – 11:00

 أ.بن علية نعيمة 
 المدرّج "ه"

 (1نحو وصرف )
 أ.طايل حكيمة

 01اإلنترنيت 

 لسانّيات تطبيقّية
 أ.عّزّي رشيد
 المدرّج "ه"

  
 

 (1نحو وصرف )  13:00 – 12:00
 أ.طايل حكيمة

 09ق 

 تحليل الخطاب الّلغويّ   
 أ.بلولي فرحات
 المدرّج "ه"

 لسانّيات نفسّية
 أ.يحياوّي حفيظة

 09ق 
 البالغة واألسلوبّية 14:00 – 13:00

 أ.بن علية نعيمة
 08ق 

 مهارات الّتواصل
 أ.جوادّي إلياس

 08ق 

 تطبيقّيةلسانّيات 
 أ.عّزّي رشيد

 08ق 

  

 مهارات الّتواصل  15:00 -14:00
 أ.جوادّي إلياس
 المدرّج "ه"

   

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 
 
 



 م2022    -م   2021السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:      قسم الّلغة واألدب العربيّ           جدول توقيت السّنة األولى ماستر/ تخّصص: لسانيّات تطبيقيّة           الفوج الثّالث        
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 لسانّيات تطبيقّية   09:00 – 08:00
 أ.عّزّي رشيد

 09ق 

 
 

 

09:00 – 10:00   
 

   
 

 (1نحو وصرف )  11:00 – 10:00
 أ.طايل حكيمة

 07ق 

 لسانّيات نفسّية 
 أ.يجياوّي حفيظة

 10ق 

 لسانّيات نفسّية
 يحياوّي حفيظة.أ

 المدرّج "ه"
 البالغة واألسلوبّية 12:00 – 11:00

 أ.بن علية نعيمة 
 المدرّج "ه"

 (1نحو وصرف )
 أ.طايل حكيمة

 01اإلنترنيت 

 لسانّيات تطبيقّية
 أ.عّزّي رشيد
 المدرّج "ه"

  

 البحث منهجّية   13:00 – 12:00
 أ.بن علية نعيمة

 07ق 

 مهارات الّتواصل
 أ.جوادّي إلياس

 12ق 

 تحليل الخطاب الّلغويّ 
 أ.بلولي فرحات
 المدرّج "ه"

 

13:00 – 14:00  
 

    

 البالغة واألسلوبّية 15:00 -14:00
 أ.بن علية نعيمة

 16ق 

 مهارات الّتواصل
 أ.جوادّي إلياس
 المدرّج "ه"

 تحليل الخطاب الّلغويّ  
 أ.بلولي فرحات

 07ق 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 
 
 
 



 م2022    -م   2021السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:     قسم الّلغة واألدب العربيّ           جدول توقيت السّنة األولى ماستر/ تخّصص: لسانيّات تطبيقيّة           الفوج الرّابع         
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

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

 07ق 

  
 

 
 

 (1نحو وصرف )  10:00 – 09:00
 أ.طايل حكيمة

 07ق 

 لسانّيات تطبيقّية
 أ.عّزي رشيد

 09ق 

  

 تحليل الخطاب الّلغوي    11:00 – 10:00
 فرحات أ.بلولي
 11ق 

 لسانّيات نفسّية
 يحياوّي حفيظة.أ

 المدرّج "ه"
 البالغة واألسلوبّية 12:00 – 11:00

 أ.بن علية نعيمة 
 المدرّج "ه"

 (1نحو وصرف )
 أ.طايل حكيمة

 01اإلنترنيت 

 لسانّيات تطبيقّية
 أ.عّزّي رشيد
 المدرّج "ه"

  

 تحليل الخطاب الّلغويّ      13:00 – 12:00
 فرحات أ.بلولي

 المدرّج "ه"

 

 منهجّية البحث  14:00 – 13:00
 أ.بن علية نعيمة

 16ق 

 مهارات الّتواصل
 أ.جوادّي إلياس

 12ق 

 لسانّيات نفسّية
 أ.يحياوّي حفيظة

 12ق 

 

 مهارات الّتواصل  15:00 -14:00
 أ.جوادّي إلياس
 المدرّج "ه"

   

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 
 



 م2022    -م   2021السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:      قسم الّلغة واألدب العربيّ           جدول توقيت السّنة األولى ماستر/ تخّصص: أدب عربيّ حديث ومعاصر           الفوج األّول      
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 ثضايا الّشعر الحديث 09:00 – 08:00
 أ.ملوك رابح

 10ق 

 قضايا الّشعر المعاصر
 أ.قاسي صبيرة

 11ق 

 الخطاب الّشعرّي المغاربّي الحديث
 أ.لباشّي عبد القادر

 المدرّج "ه"

 منهجّية البحث 
 أ.سعدون سالم
 المدرّج "ه"

 تحليل الخطاب الّشعريّ   10:00 – 09:00
 أ.ملوك رابح

 10ق 

الخطاب الّشعرّي المغاربّي 
 الحديث

 أ.لباشّي غبد القادر
 07ق 

 منهجّية البحث 
 أ.سعدون سالم

 11ق 

10:00 – 11:00  
 

    

 قضايا الّشعر الحديث 12:00 – 11:00
 أ.مّلوك رابح 

 01اإلنترنيت 

 قضايا الّشعر المعاصر
 أ.قاسي صبيرة
 المدرّج "ه"

 نظريّة الّرواية  
 أ.كرغلي فاتح

 07ق 
الخطاب الّشعرّي المغاربّي     13:00 – 12:00

 المعاصر
 أ.عواج لعريبي

 10ق 

  

 نظريّة الّرواية  14:00 – 13:00
 ولد يوسف مصطفىأ.

 المدرّج "ه"

 الخطاب الّشعرّي المغاربّي المعاصر
 أ.عّواج لعريبيّ 
 المدرّج "ه"

 
 

 

14:00- 15:00      
15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 

 
 



 م2022    -م   2021السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:      قسم الّلغة واألدب العربيّ           جدول توقيت السّنة األولى ماستر/ تخّصص: أدب عربيّ حديث ومعاصر           الفوج الثّاني     
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 الخطاب الّشعرّي المغاربّي الحديث   09:00 – 08:00
 أ.لباشّي عبد القادر

 المدرّج "ه"

الخطاب الّشعرّي المغاربّي 
 الحديث

 أ.لباشّي عبد القادر
 09ق 

 منهجّية البحث
 أ.سعدون سالم
 المدرّج "ه"

 قضايا الّشعر الحديث 10:00 – 09:00
 أ.ملوك رابح

 10ق 

 قضايا الّشعر المعاصر
 أ.قاسي صبيرة

 11ق 

 نظريّة الّرواية  
 أ.كرغلي فاتح

 07ق 
 تحليل الخطاب الّشعريّ   11:00 – 10:00

 أ.ملوك رابح
 10ق 

 منهجّية البحث  
 أ.سعدون سالم

 11ق 
 قضايا الّشعر الحديث 12:00 – 11:00

 أ.مّلوك رابح 
 01اإلنترنيت 

 قضايا الّشعر المعاصر
 أ.قاسي صبيرة
 المدرّج "ه"

  
 

 

12:00 – 13:00      
 

 

 نظريّة الّرواية  14:00 – 13:00
 ولد يوسف مصطفىأ.

 المدرّج "ه"

 الخطاب الّشعرّي المغاربّي المعاصر
 أ.عّواج لعريبيّ 
 المدرّج "ه"

  

الخطاب الّشعرّي المغاربّي    15:00 -14:00
 المعاصر

 أ.عّواج لعريبيّ 
 07ق 

  

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



 م2022    -م   2021السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:        قسم الّلغة واألدب العربيّ           جدول توقيت السّنة األولى ماستر/ تخّصص: أدب عربيّ حديث ومعاصر           الفوج الثّالث     
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 الخطاب الّشعرّي المغاربّي الحديث   09:00 – 08:00
 أ.لباشّي عبد القادر

 المدرّج "ه"

 منهجّية البحث 
 أ.سعدون سالم
 المدرّج "ه"

 تحليل الخطاب الّشعريّ  10:00 – 09:00
 أ.قاسي صبيرة

 11ق 

الخطاب الّشعرّي المغاربّي   
 الحديث

 أ.لباشّي عبد القادر
 08ق 

 

 قضايا الّشعر الحديث 11:00 – 10:00
 أ.ملوك رابح

 10ق 

 قضايا الّشعر المعاصر
 أ.قاسي صبيرة

 11ق 

الخطاب الّشعرّي المغاربّي 
 المعاصر

 أ.عواج لعريبيّ 
 07ق 

 
 

 

 قضايا الّشعر الحديث 12:00 – 11:00
 أ.مّلوك رابح 

 01اإلنترنيت 

 قضايا الّشعر المعاصر
 أ.قاسي صبيرة
 المدرّج "ه"

 منهجّية البحث  
 أ.سعدون سالم

 11ق 
12:00 – 13:00      

 
 

 نظريّة الّرواية  14:00 – 13:00
 ولد يوسف مصطفىأ.

 المدرّج "ه"

 الخطاب الّشعرّي المغاربّي المعاصر
 أ.عّواج لعريبيّ 
 المدرّج "ه"

 نظريّة الّرواية
 أ.كرغلي فاتح

 14ق 

 

14:00- 15:00      
15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 

 

 



 م2022    -م   2021السّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:          الرّابعقسم الّلغة واألدب العربيّ           جدول توقيت السّنة األولى ماستر/ تخّصص: أدب عربيّ حديث ومعاصر           الفوج  
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 قضايا الّشعر المعاصر 09:00 – 08:00
 أ.قاسي صبيرة

 11ق 

 قضايا الّشعر الحديث
 أ.ملوك رابح

 10ق 

 الخطاب الّشعرّي المغاربّي الحديث
 أ.لباشّي عبد القادر

 المدرّج "ه"

 منهجّية البحث 
 أ.سعدون سالم
 المدرّج "ه"

 منهجّية البحث  10:00 – 09:00
 سعدون سالمأ.

 09ق 

الخطاب الّشعرّي المغاربّي 
 المعاصر

 أ.عّواج لعريبيّ 
 08ق 

 
 

 

 تحليل الخطاب الّشعريّ  11:00 – 10:00
 أ.قاسي صبيرة

 11ق 

الخطاب الّشعرّي المغاربّي   
 الحديث

 أ.لباشّي عبد القادر
 08ق 

 

 قضايا الّشعر الحديث 12:00 – 11:00
 أ.مّلوك رابح 

 01اإلنترنيت 

 قضايا الّشعر المعاصر
 أ.قاسي صبيرة
 المدرّج "ه"

   

12:00 – 13:00      
 

 

 نظريّة الّرواية  14:00 – 13:00
 ولد يوسف مصطفىأ.

 المدرّج "ه"

 الخطاب الّشعرّي المغاربّي المعاصر
 أ.عّواج لعريبيّ 
 المدرّج "ه"

  

 نظريّة الّرواية    15:00 -14:00
 أ.كرغلي فاتح
 قا.المطالعة

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



 م2022    -م   2021داسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:  قسم الّلغة واألدب العربيّ           جدول توقيت السّنة األولى ماستر/ تخّصص:نقد حديث ومعاصر           الفوج  األّول         السّ 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 األسلوبّية الحديثة  09:00 – 08:00
 أ.يعقوب قادة

 01اإلنترنيت 

   

 األسلوبّية الحديثة  10:00 – 09:00
 أ.يعقوب قادة

 16ق 

 مهارات الّتواصل
 أ.جوادّي إلياس

 10ق 

 مناهج الّنقد األدبّي الحديث
 أ.حيدوش أحمد

 01اإلنترنيت 

 األدبّي الحديثقضايا الّنقد 
 أ.كّحال بوعليّ 

 01اإلنترنيت 
 منهجّية البحث  11:00 – 10:00

 أ.سعدون سالم
 16ق 

 مناهج الّنقد األدبّي الحديث 
 أ.حيدوش أحمد

 16ق 

 قضايا الّنقد األدبّي الحديث
 أ.كّحال بوعليّ 

 16ق 
 تحليل الخطاب الّنقديّ    12:00 – 11:00

 أ.طيبّي عيسى
 01اإلنترنيت 

  

12:00 – 13:00    
 

 تحليل الخطاب الّنقديّ 
 أ.طيبّي عيسى

 16ق 

 األجناس األدبّية
 أ.كّحال بوعليّ 

 01اإلنترنيت 

 

 األجناس األدبّية    14:00 – 13:00
 أ.كّحال بوعليّ 

 16ق 

 

 رات الّتواصلامه  15:00 -14:00
 أ.جوادّي إلياس
 المدرّج "ه"

   

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 
 



 م2022    -م   2021لسّداسيّ األّول                      الموسم الجامعيّ:  قسم الّلغة واألدب العربيّ           جدول توقيت السّنة األولى ماستر/ تخّصص:نقد حديث ومعاصر           الفوج  الثّاني          ا
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 األسلوبّية الحديثة  09:00 – 08:00
 أ.يعقوب قادة

 01اإلنترنيت 

   

 مناهج الّنقد األدبّي الحديث    10:00 – 09:00
 أ.حيدوش أحمد

 01اإلنترنيت 

 قضايا الّنقد األدبّي الحديث
 أ.كّحال بوعليّ 

 01اإلنترنيت 
 األسلوبّية الحديثة  11:00 – 10:00

 أ.يعقوب قادة
 02اإلنترنيت 

 مهارات الّتواصل
 أ.جوادّي إلياس

 10ق 

  

 منهجّية البحث  12:00 – 11:00
 أ.سعدون سالم

 09ق 

 تحليل الخطاب الّنقديّ 
 أ.طيبّي عيسى

 01اإلنترنيت 

 مناهج الّنقد األدبّي الحديث
 أ.حيدوش أحمد

 09ق 

 قضايا الّنقد األدبّي الحديث
 أ.كّحال بوعليّ 

 16ق 
 األدبّية األجناس     13:00 – 12:00

 أ.كّحال بوعليّ 
 01اإلنترنيت 

 

13:00 – 14:00   
 
 

 تحليل الخطاب الّنقديّ 
 أ.طيبّي عيسى

 16ق 

  

 رات الّتواصلامه  15:00 -14:00
 أ.جوادّي إلياس
 المدرّج "ه"

 األجناس األدبّية 
 أ.كّحال بوعليّ 

 16ق 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 


