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

 فلسفة الّلغة 09:00 – 08:00
 أ.موساوّي فريدة

 12ق 

 فلسفة الّلغة
 أ.موساوّي فريدة

 المدرّج "ه"

 قضايا في الّنحو العربيّ 
 شاغة عيسىأ.

 المدرّج "ه"

  

 مدارس لسانّية 10:00 – 09:00
 أ.زاللّي نوال
 المدرّج "ه"

 تحقيق الّنصوص
 أ.رابحي عمرو

 10ق 

 لسانيات الّنصّ 
 أ.بحري بشير

 14ق 

  

 مدارس لسانّية 11:00 – 10:00
 أ.زاللّي نوال 

 14ق 

 بيبليوغرافيا
 أ.طهراوّي بوعالم

 11ق 

 
 

 تعليمّية الّلغة
 أ.بوتمر فتيحة
 المدرّج "ه"

 

11:00 – 12:00    
 

 تعليمّية الّلغة
 أ.بوتمر فتيحة

 12ق 

 

 لسانّيات الّنصّ     13:00 – 12:00
 أ.بحرّي بشير
 المدرّج "ه"

  

 قضايا في الّنحو العربيّ    14:00 – 13:00
 أ.شاغة عيسى

 13ق  

  

 تخقيق الّنصوص  15:00 -14:00
 أ.رابحي عمرو
 المدرّج "ه"

  
 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00     

 

 



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

 فلسفة الّلغة  09:00 – 08:00
 أ.موساوّي فريدة

 المدرّج "ه"

 قضايا في الّنحو العربيّ 
 شاغة عيسىأ.

 المدرّج "ه"

  

 مدارس لسانّية 10:00 – 09:00
 أ.زاللّي نوال
 المدرّج "ه"

 بيبليوغرافيا
 أ.طهراوّي بوعالم

 11ق 

   

 فلسفة الّلغة 11:00 – 10:00
 أ.موساوّي فريدة

 12ق 

 تحقيق الّنصوص
 أ.رابحي عمرو

 10ق 

 لسانّيات الّنصّ 
 أ.بجرّي بشير

 14ق 

 تعليمّية الّلغة
 أ.بوتمر فتيحة
 المدرّج "ه"

 

 مدارس لسانّية 12:00 – 11:00
 أ.زاللي نوال

 14ق 

 تعليمّية الّلغة 
 أ.بوتمر فتيحة

 12ق 

  

 لسانّيات الّنصّ     13:00 – 12:00
 أ.بحرّي بشير
 المدرّج "ه"

  

13:00 – 14:00    
 

   

 الّنصوص تخقيق  15:00 -14:00
 أ.رابحي عمرو
 المدرّج "ه"

 قضايا في الّنحو العربيّ 
 أ.شاغة عيسى

 13ق  

 
 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00    
 

  

 



 

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

 فلسفة الّلغة  09:00 – 08:00
 أ.موساوّي فريدة

 المدرّج "ه"

 قضايا في الّنحو العربيّ 
 شاغة عيسىأ.

 المدرّج "ه"

  

 مدارس لسانّية 10:00 – 09:00
 أ.زاللّي نوال
 المدرّج "ه"

 فلسفة الّلغة
 أ.موساوّي فريدة

 14ق 

 قضايا في الّنحو العربيّ 
 أ.شاغة عيسى

 13ق  

 لسانّيات الّنصّ 
 أ.بحري بشير

 13ق 

 

10:00 – 11:00    
 

 تعليمّية الّلغة
 أ.بوتمر فتيحة
 المدرّج "ه"

 

 تحقيق الّنصوص  12:00 – 11:00
 أ.رابحّي عمرو

 10ق 

 
 

  

 بيبليوغرافيا   13:00 – 12:00
 أ.طهراوّي بوعالم

 11ق 

 لسانّيات الّنصّ 
 أ.بحرّي بشير
 المدرّج "ه"

  

 مدارس لسانّية 14:00 – 13:00
 أ.زاللّي نوال 

 14ق 

 
 

 تعليمّية الّلغة
 أ.بوتمر فتيحة

 12ق 

  

 الّنصوص تخقيق  15:00 -14:00
 أ.رابحي عمرو
 المدرّج "ه"

  
 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



 
 م2022    -م   2021موسم الجامعيّ:  / تخّصص: لسانيّات تطبيقيّة                           الفوج الرّابع                   السّداسيّ األّول                      ال قسم الّلغة واألدب العربيّ                   السّنة الثّانية ماستر

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 فلسفة الّلغة  09:00 – 08:00
 أ.موساوّي فريدة

 المدرّج "ه"

 قضايا في الّنحو العربيّ 
 شاغة عيسىأ.

 المدرّج "ه"

  

 مدارس لسانّية 10:00 – 09:00
 أ.زاللّي نوال
 المدرّج "ه"

    

 فلسفة الّلغة  11:00 – 10:00
 أ.موساوّي فريدة

 14ق 

 قضايا في الّنحو العربيّ 
 أ.شاغة عيسى

 13ق  

 تعليمّية الّلغة
 أ.بوتمر فتيحة
 المدرّج "ه"

 

 تحقيق الّنصوص 12:00 – 11:00
 أ.رابحي عمرو

 12ق 

  
 

 لسانّيات الّنصّ 
 أ.بحرّي بشير

 13ق 

 

 لسانّيات الّنصّ     13:00 – 12:00
 أ.بحرّي بشير
 المدرّج "ه"

  

 بيبليوغرافيا  14:00 – 13:00
 أ.طهراوّي بوعالم

 11ق 

 تعليمّية  الّلغة 
 أ.بوتمر فتيحة

 14ق  

 

 لسانّية مدارس 15:00 -14:00
 أ.زاللّي نوال

 14ق 

 تخقيق الّنصوص
 أ.رابحي عمرو
 المدرّج "ه"

  
 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



 

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

 نظريّة الّشعر 09:00 – 08:00
 أ.سعدوني يحي
 المدرّج "ه"

  
 

  

 بيبليوعرافيا 10:00 – 09:00
 أ.طهراوي بوعالم

 11ق 

 الّرواية الجزائريّة 
 أ.ولد يوسف مصطغى

 المدرّج "ه"

  

 نظريّة الّشعر 11:00 – 10:00
 أ.سعدوني يحي

 15ق 

 الّرواية الجزائريّة 
 أ.ولد يوسف مصطفى

 15ق 

  

 الخطاب الّشعرّي الجزائريّ   12:00 – 11:00
 هواشريّة بختةأ.

 15ق 

 
 

 نظريّة األدب 
 أ.رّشام فيروز
 المدرّج "ه"

 األدب الّشعبي  13:00 – 12:00
 أ.بن زياني زين العابدين

 المدرّج "ه"

 الخطاب الّشعرّي الجزائريّ 
 أ.هواشريّة بختة
 المدرّج "ه"

 
 

 لسانّيات الّنصّ 
 أ.لعمورّي أمينة

 15ق 

 نطريّة الّرواية
 أ.رّشام فيروز

 12ق 
 األدب الّشعبيّ  14:00 – 13:00

 أ.بن زياني زين العابدين
 07ق 

  
 

 لسانيات الّنصّ 
 أ.لعمورّي أمينة
 المدرّج "ه"

 

14:00- 15:00     
 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 



 

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

 نظريّة الّشعر 09:00 – 08:00
 أ.سعدوني يحي
 المدرّج "ه"

  
 

  

 األدب الّشعبيّ  10:00 – 09:00
 أ.بن زياني زين العابدين

 13ق 

 الّرواية الجزائريّة 
 أ.ولد يوسف مصطغى

 المدرّج "ه"

 نطريّة الّرواية
 أ.رّشام فيروز

 16ق 

 

 بيبليوعرافيا 11:00 – 10:00
 أ.طهراوي بوعالم

 11ق 

 الخطاب الّشعرّي الجزائريّ  
 عبد القادر أ.لياشيّ 

 08ق 

 لسانّيات الّنصّ 
 أ.لعمورّي أمينة

 15ق 

 

 الّرواية الجزائريّة   12:00 – 11:00
 أ.ولد يوسف مصطفى

 15ق 

 نظريّة األدب 
 أ.رّشام فيروز
 المدرّج "ه"

 األدب الّشعبي  13:00 – 12:00
 أ.بن زياني زين العابدين

 المدرّج "ه"

 الخطاب الّشعرّي الجزائريّ 
 بختة أ.هواشريّة

 المدرّج "ه"

 
 

  

 نظريّة الّشعر  14:00 – 13:00
 أ.سعدوني يحي

 15ق 

 
 

 لسانيات الّنصّ 
 أ.لعمورّي أمينة
 المدرّج "ه"

 

14:00- 15:00     
 

 

15:00 – 16:00     

 

 



16:00 – 17:00      

 
 م2022    -م   2021الموسم الجامعيّ:    / تخّصص: أدب عربيّ حديث ومعاصر                           الفوج الثّالث                   السّداسيّ األّول                     قسم الّلغة واألدب العربيّ                   السّنة الثّانية ماستر

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

 نظريّة الّشعر 09:00 – 08:00
 أ.سعدوني يحي
 المدرّج "ه"

 األدب الّشعبيّ 
 أ.بن زياني زين العابدين

 14ق 

 الخطاب الّشعرّي الجزائريّ 
 أ.لباشّي عبد القادر

 14ق 

 لسانّيات الّنصّ 
 أ.لعمورّي أمينة

 15ق 

 

 الّرواية الجزائريّة   10:00 – 09:00
 أ.ولد يوسف مصطغى

 المدرّج "ه"

  

 نظريّة األدب    11:00 – 10:00
 فيروز أ.رّشام
 12ق 

 

 بيبليوغرافيا 12:00 – 11:00
 أ.طهراوّي بوعالم

 13ق 

 نظريّة األدب   
 أ.رّشام فيروز
 المدرّج "ه"

 األدب الّشعبي  13:00 – 12:00
 أ.بن زياني زين العابدين

 المدرّج "ه"

 الخطاب الّشعرّي الجزائريّ 
 أ.هواشريّة بختة
 المدرّج "ه"

 نظريّة الّشعر
 أ.هواشريّة بختة

 16 ق

  

 الّرواية الجزائريّة   14:00 – 13:00
 أ.ولد يوسف مصطفى

 15ق 

 لسانيات الّنصّ 
 أ.لعمورّي أمينة
 المدرّج "ه"

 

14:00- 15:00     
 

 

15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      



 
 

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

 نظريّة الّشعر 09:00 – 08:00
 أ.سعدوني يحي
 المدرّج "ه"

  
 

  

 الّرواية الجزائريّة   10:00 – 09:00
 أ.ولد يوسف مصطغى

 المدرّج "ه"

  

 األدب الّشعبيّ  11:00 – 10:00
 أ.بن زياني زين العابدين

 16ق 

 الخطاب الّشعرّي الجزائريّ 
 أ.هواشريّة بختة

 16ق 

   

11:00 – 12:00    
 

 لسانّيات الّنصّ 
 أ.لعمورّي أمينة

 15ق 

 األدب نظريّة
 أ.رّشام فيروز
 المدرّج "ه"

 األدب الّشعبي  13:00 – 12:00
 أ.بن زياني زين العابدين

 المدرّج "ه"

 الخطاب الّشعرّي الجزائريّ 
 أ.هواشريّة بختة
 المدرّج "ه"

 
 

  

 بيبليوغرافيا 14:00 – 13:00
 أ.طهراوّي بوعالم

 13ق 

 لسانيات الّنصّ   
 أ.لعمورّي أمينة
 المدرّج "ه"

 

 نظريّة الّشعر  15:00 -14:00
 أ.سعدوني يحي

 15ق 

 الّرواية الجزائريّة
 أ.ولد يوسف مصطفى

 15ق 

 نظريّة األدب
 أ.رّشام فيروز

 12ق 

 

15:00 – 16:00      



16:00 – 17:00      

 

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

 نظريّة الّشعر 09:00 – 08:00
 أ.سعدوني يحي
 المدرّج "ه"

  
 

  

 نظريّة الّشعر 10:00 – 09:00
 أ.سعدوني يحي

 15ق 

 األدب الّشعبيّ 
 أ.بن زيانّي زين العابدين

 15ق 

 الّرواية الجزائريّة
 أ.ولد يوسف مصطغى

 المدرّج "ه"

  

 الخطاب الّشعرّي الجزائريّ    11:00 – 10:00
 أ.هواشريّة بختة

 16ق 

  

11:00 – 12:00    
 

 نظريّة األدب 
 أ.رّشام فيروز
 المدرّج "ه"

 األدب الّشعبي  13:00 – 12:00
 أ.بن زياني زين العابدين

 المدرّج "ه"

 الخطاب الّشعرّي الجزائريّ 
 أ.هواشريّة بختة
 المدرّج "ه"

 
 

  

 لسانيات الّنصّ     14:00 – 13:00
 أ.لعمورّي أمينة
 المدرّج "ه"

 

 بيبليوغرافيا 15:00 -14:00
 أ.طهراوّي بوعالم

 13ق 

   
 

 

  لسانّيات الّنصّ  الّرواية الجزائريّة   16:00 – 15:00



 أ.ولد يوسف مصطفى
 15ق 

 أ.لعمورّي أمينة
 15ق 

16:00 – 17:00      

 م2022    -م   2021الجامعيّ:  / تخّصص: نقد حديث ومعاصر                          الفوج األول                   الّسداسيّ األّول                      الموسم  قسم الّلغة واألدب العربيّ                       السّنة الثّانية ماستر
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

08:00 – 09:00    
 

 بيبليوغرافيا
 أ.طهراوي بوعالم

 14ق 

 

 علم الجمال   10:00 – 09:00
 أ.سعدوني يحي

 16ق 

 
 

 نقد الّنقد 
 أ.عبد الّدايم عبد الّرحمن

 01األنترنيت 
 الّسرديات والّرواية 11:00 – 10:00

 أ.طيبّي عيسى
 01األنترنيت 

 علم الجمال
 أ.سعدوني يحي

 01األنترنيت 

 
 

 نقد الّنقد 
 أ.عبد الّدايم عبد الّرحمن

 16ق 
 الّسرديات والّرواية 12:00 – 11:00

 أ.طيبّي عيسى
 16ق 

  
 

 نظريّة األدب 
 أ.رّشام فيروز
 المدرّج "ه"

 نظريّة القراءة   13:00 – 12:00
 أ.يعقوب قادة

 16ق 

 الّنصّ لسانّيات 
 أ.بحرّي بشير
 المدرّج "ه"

 لسانّيات الخطاب
 أ.بحري بشير

 11ق 

 

 نظريّة القراءة  14:00 – 13:00
 أ.يعقوب قادة

 01األنترنيت 

 
 

 نظريّة األدب
 أ.رّشام فيروز

 16ق 

 

14:00- 15:00     
 

 

15:00 – 16:00      



16:00 – 17:00      

 

 

 م2022    -م   2021الجامعيّ:  / تخّصص: نقد حديث ومعاصر                        الفوج الثّاني                   السّداسيّ األّول                      الموسم  قسم الّلغة واألدب العربيّ                    السّنة الثّانية ماستر
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التّوقيت

08:00 – 09:00    
 

  

09:00 – 10:00    
 

 بيبليوغرافيا
 أ.طهراوّي بوعالم

 14ق 

 نقد الّنقد
 أ.عبد الّدايم عبد الّرحمن

 01األنترنيت 
 الّسرديات والّرواية 11:00 – 10:00

 أ.طيبّي عيسى
 01األنترنيت 

 علم الجمال
 أ.سعدوني يحي

 01األنترنيت 

 
 

  

 علم الجمال  12:00 – 11:00
 أ.سعدوني يحي

 16ق 

 
 

 نظريّة األدب 
 فيروز أ.رّشام

 المدرّج "ه"
 الّسرديات والّرواية  13:00 – 12:00

 أ.طيبّي عيسى
 16ق 

 الّنصّ لسانّيات  
 أ.بحرّي بشير
 المدرّج "ه"

 نظريّة األدب
 أ.رّشام فيروز

 16ق 

 نقد الّنقد
 عبد الّدايم عبد الّرجمن 

 16ق 
 نظريّة القراءة  14:00 – 13:00

 أ.يعقوب قادة
 01األنترنيت 

 
 

 الخطابلسانّيات 
 أ.بحري بشير

 11ق 

 

 نظريّة القراءة  15:00 -14:00
 يعقوب قادة

 16ق 

  
 

 



15:00 – 16:00      

16:00 – 17:00      

 

 


