
 ماستر الثّانيةتوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول لسانيات تطبيقّية 

 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 
 ( 4-3-2-1: بومتر فتيحة )حماضرة + تطبيق ف: األستاذةتعليمّية الّلغة/  - 1

 ( 4-3-2-1: حيياوّي حفيظة )حماضرة + تطبيق ف:األستاذةمدارس لسانّية/  - 2

 (4-3-2-1: طايل حكيمة )حماضرة + تطبيق ف: األستاذةقضايا يف الّنحو العريّب /  - 3

 (4-3-2-1: موساوي فريدة )حماضرة + تطبيق ف:األستاذةفلسفة الّلغة /  - 4

 (01: زاليل نوال )حماضرة + تطبيق ف:األستاذةلسانيات الّنّص /  - 5

 (04 - 03 - 02أمينة )تطبيق ف:  : لعموريّ األستاذةلسانيات الّنّص /  -

 (4-3-2-1: راحبي عمرو )حماضرة + تطبيق ف:األستاذحتقيق الّنصوص /  - 6

 (04 - 03 – 02 – 01: طهراوي بوعالم )تطبيق ف األستاذبيبليوغرافيا /  – 7

 (04 – 03  – 02 – 01: لوناس زاهية  )تطبيق : ف األستاذةالّلسانيات احلاسوبّية /  – 8

 (04 – 03  – 02 – 01: شريف عبد احلفيظ )تطبيق : ف األستاذّلسانيات اجلغرافّية / ال - 9

 : راحبي عمرو )حماضرة(األستاذأخالقيات املهنة /  – 10

  ماستر الثّانيةتوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول أدب عربّي حديث ومعاصر 

 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 
 (4-3-2-1: هواشريّة خبتة )حماضرة + تطبيق ف: األستاذةاخلطاب الّشعرّي اجلزائرّي/  - 1
 (4-3-2-1: بن زياين زين العابدين )حماضرة + تطبيق ف: األستاذ /األدب الّشعيّب  – 2
 (4-3-2-1: سعدوين حيي  )حماضرة + تطبيق ف: األستاذنظريّة الّشعر /  - 3



 (4-3-2-1: ولد يوسف مصطفى )حماضرة + تطبيق ف: ستاذاألالّرواية اجلزائريّة /  - 4
 (4-3-2-1: رّشام فريوز  )حماضرة + تطبيق ف: األستاذةنظريّة األدب /  - 5
 (4-3-2-1: حبري بشري  )حماضرة + تطبيق ف: األستاذلسانيات الّنّص /  - 6
 (04 - 03 – 02 – 01: طهراوي بوعالم )تطبيق : ف األستاذبيبليوغرافيا /  - 7
 (04 - 03 – 02 – 01: جوادي إلياس )تطبيق : ف األستاذمهارات الّتواصل /  - 8
 (04 - 03 – 02 – 01: خلذارّي سعد  )تطبيق : ف األستاذأدب أفريقّي /  - 9

 : هواشريّة خبتة )حماضرة(األستاذةأخالقيات املهنة /   - 10
 

  ماستر الثّانيةتوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول نقد حديث ومعاصر 

 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 
 (01)حماضرة + تطبيق ف:  : رشام فريوزاألستاذةنظريّة األدب /  – 1
 (01: يعقوب قادة )حماضرة + تطبيق ف: األستاذنظريّة القراءة /   -2
 (01طبيق ف: : عبد الّدامي عبد الّرمحان )حماضرة + تاألستاذنقد الّنقد /  -3
 (01: طييّب عيسى )حماضرة + تطبيق ف: األستاذالّسرديّات والّرواية  /  – 4
 (01: سعدوين حيىي )حماضرة + تطبيق ف: األستاذعلم اجلمال /  – 5
 (01: حبرّي بشري )حماضرة + تطبيق ف: األستاذلسانيات اخلطاب /  – 6
 (01)تطبيق: ف  : طهراوي بوعالماألستاذبيبليوغرافيا /  - 7
 (01: عبد الّدامي عبد الّرمحان )تطبيق: ف األستاذنقد مغاريّب حديث /  – 8
 (01)تطبيق: ف  : بلويّل فرحاتاألستاذالّتداولّية /  – 9

 : هواشريّة خبتة )حماضرة(األستاذةأخالقيات املهنة /  - 10

 
 



 
 ليسانس الثّالثةوزيع مقاييس الّسنة ت

 الّسداسّي األّول لسانّيات عاّمة 
 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 : شاغة عيسى )حماضرة + تطبيق(األستاذلسانيات عربّية /  -1
 (02 - 01: موساوّي فريدة )حماضرة + تطبيق:  فاألستاذةلسانيات الّنّص /  -2

 (04 - 03: بلويّل فرحات )تطبيق: ف األستاذلسانيات الّنّص / 
 (                 4-3-2-1ف: تطبيق:شريف ع.احلفيظ )حماضرة + األستاذ/مدارس حنويّة -3
 ((4-3-2-1ف:  وشنب حسني )حماضرة + تطبيق: باألستاذعلم الّداللة /  -4
 (4-3-2-1ف:  : محودّي فتيحة )حماضرة + تطبيقاألستاذةمنجية البحث الّلغوّي /  -5
 (4-3-2-1ف:  : عّزي رشيد )حماضرة + تطبيقاألستاذاملصطلحّية /  -6
 (4-3-2-1ف:  : مصطفاي ميينة )حماضرة + تطبيقاألستاذةاملعجمّية /  -7
 ( 04 – 03 – 02 – 01: أودحيات نادية )تطبيق: فاألستاذةأدب جزائرّي/  -8
  (02 - 01: بورنان عمر )تطبيق: ف األستاذنظريّة الّنظم /  -9

 ( 04 – 03: العريّب رابح )تطبيق: ف األستاذنظريّة الّنظم / 
 (04 - 03 – 02 – 01ذ: قاسي سعدّي )تطبيق: تااملصطلح الّلغوّي / األس ترمجة -10

 ليسانس الثّالثةتوزيع مقاييس الّسنة  -11
 الّسداسّي األّول أدب عربّي  -12

 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية:  -13
 (4-3-2-1ف:  : بالويل أحالم )حماضرة + تطبيقاألستاذةقضايا الّنّص الّشعرّي القدمي /  – 1
 (4-3-2-1: بوتايل حمّمد )حماضرة + تطبيق ف: األستاذمجاليات الّسرد العريّب القدمي /  – 2
 (01: لطرش صليحة )حماضرة + تطبيق: فاألستاذةقضايا الّنّص الّشعرّي احلديث واملعاصر /  – 3
 (4-3-2-1)حماضرة + تطبيق ف: : كرغلي فاتح األستاذالّسرديات العربّية احلديثة واملعاصرة/  – 4
 (4-3-2-1ف:  : آيت إحدادن كرمية )حماضرة + تطبيقاألستاذةمنهجّية البحث األديّب /   - 5



 (4-3-2-1ف:  : علوات كمال )حماضرة + تطبيقاألستاذأدب الطّفل/  – 6
 : كّحال بوعلّي )حماضرة (األستاذاآلداب العاملّية املعاصرة /  – 7
 (04 - 03 – 02 – 01: جبارة إمساعيل )تطبيق: ف اذاألستاآلداب العاملّية املعاصرة /  –
 (04 - 03 – 02 – 01: طّيب نفيسة )تطبيق: ف األستاذةاألدب الّصويف: /  – 8
 (04 - 03 – 02 – 01: قارة حسني )تطبيق: ف األستاذاألدب العريّب واالستشراق/  – 9

 (04 - 03 – 02 – 01سهام )تطبيق: ف  : سعداوياألستاذةترمجة املصطلح األديّب /  – 10
 ليسانس الثّالثةتوزيع مقاييس الّسنة 

 الّسداسّي األّول نقد ومناهج 
 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 (2-1ف:  : تومي سعيدة )حماضرة+ تطبيقاألستاذةالّنقد االجتماعّي/  – 1
 (2-1أمحد )حماضرة+ تطبيق ف:  : حيدوشاألستاذالّتحليل الّنفسّي لألدب/  – 2
 (2-1: قارة حسني )حماضرة + تطبيق ف: األستاذالّنقد البنيوّي /  – 3
 (2-1حبري يشري )حماضرة + تطبيق ف:  :األستاذالّنقد الّسيميائّي /  – 4
 (2-1حيدوش أمحد )حماضرة+ تطبيق ف:  :األستاذالّنقد األديّب اجلزائرّي /  – 5
 (2-1: يعقوب قادة )حماضرة + تطبيق ف: األستاذالّنصوص الّنقديّة/  قراءة – 6
 (2-1: بوعامر كرمية )حماضرة + تطبيق ف: األستاذةتطبيقات نقديّة /  – 7
 (02 - 01: بوعامر كرمية )تطبيق ف األستاذةاألدب املقارن /  – 8
 (02 - 01: أودحيات نادية )تطبيق: فاألستاذةأدب جزائرّي /  – 9

 (02 – 01: سعداوي سهام )تطبيق: ف األستاذةترمجة املصطلح الّنقدّي /  – 10
 
 
 
 
 



 األولى ماسترتوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول لسانّيات تطبيقّية 

 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 
 األفواج األستاذ المطّبق األستاذ المحاضر الماّدة الّرقم
 لسانيات 01

 تطبيقّية
 األستاذة

 لوناس زاهية
 01 أ.لوناس زاهية
 02 أ.لوناس زاهية
 03 أ. عزّي رشيد
 04 أ.عزّي رشيد

 لسانّيات  02
 نفسّية

 األستاذة
 حيياويّ 
 حفيظة

 01 أ.حيياوي حفيظة
 02 أ.إحدادن كرمية
 03 أ.إحدادن كرمية
 04 أ.إحدادن كرمية

 حنو  03
 وصرف

(01) 

 األستاذ
 طايل 
 حكيمة

 01 أ.سامل زهية
 02 أ. توايت ع.القادر
 03 أ. توايت ع.القادر
 04 أ. توايت ع.القادر

 البالغة 04
 و

 األسلوبّية

 األستاذة
 بن علية
 نعيمة

 01 أ.بن علية نعيمة
 02 أ.بن علية نعيمة
 03 أ.حسني فتيحة
 04 أ.حسني فتيحة

 مهارات 05
 الّتواصل 

 األستاذة 
 وهيبة قاين

 01 أ.أودحيات نادية
 02 أ.أودحيات نادية
 03 أ.أودحيات نادية
 04 أ.أودحيات نادية

 01 أ.بلويّل فرحات األستاذ حتليل  06



 اخلطاب 
 الّلغويّ 

 بلويلّ 
 فرحات

 02 أ.بلويّل فرحات
 03 أ.بلويّل فرحات
 04 أ.بلويّل فرحات

 منهجّية  07
 البحث

 01 عيساوّي ع.الّرمحنأ. 
 02 أ.عيساوّي ع.الّرمحن
 03 أ. سامل سعدون
 04 أ. سامل سعدون

 01 أ.بومتر فتيحة  الّصوتيات 08
 02 أ.بومتر فتيحة
 03 أ.بومتر فتيحة
 04 أ.بومتر فتيحة

 دراسات 09
 لغويّة
 قرآنّية

 01 أ.توايت ع.القادر 
 02 أ.توايت ع.القادر
 03 أ.توايت ع.القادر
 04 أ.توايت ع.القادر

 01 أ.نعمايّن حفصة  الّّتمجة 10
 02 أ.نعمايّن حفصة
 03 أ.نعمايّن حفصة
 04 أ.نعمايّن حفصة

 األولى ماسترتوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول أدب عربّي حديث ومعاصر 

 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 
 األفواج األستاذ المطّبق األستاذ المحاضر الماّدة الّرقم
 قضايا 01

 الّشعر
 األستاذ
 ملوك

 01 أ.ملوك رابح
 02 أ.ملوك رابح



 03 أ.ملوك رابح رابح احلديث
 04 أ.ملوك رابح
 05 أ.ملوك رابح

 قضايا 02
 الّشعر
 املعاصر

 األستاذة
 قاسي
 صبرية

 01 أ.قاسي صبرية
 02 أ.قاسي صبرية
 03 أ.قاسي صبرية
 04 أ.قاسي صبرية
 05 أ.قاسي صبرية

 اخلطاب  03
 الّشعريّ 
 املغاريبّ 
 احلديث

 األستاذ
 لباشي

 عبد القادر

 01 أ.لباشّي ع.القادر
 02 أ.لباشّي ع.القادر
 03 أ.لباشّي ع.القادر

 04 أ.رابح ملوك
 05 أ.رابح ملوك

 اخلطاب  04
 الّشعريّ 
 املغاريّب 
 املعاصر

 األستاذ
 عواج
 لعرييبّ 

 01 أ.عواج لعرييب
 02 أ.عواج لعرييب
 03 أ.قاسي صبرية
 04 أ.قاسي صبرية
 05 أ.قاسي صبرية

 نظريّة 05
 الّرواية

 األستاذ
 ولد يوسف
 مصطفى

 01 أ.و.يوسف مصطفى
 02 أ.و.يوسف مصطفى
 03 أ.كرغلي فاتح
 04 أ.كرغلّي فاتح
 05 أ.كرغلي فاتح

 منهجّية 06
 البحث

 األستاذ
 سعدون سامل

 01 أ.سعدون سامل
 02 أ.سعدون سامل



 03 أ.سعدون سامل
 04 أ.سعدون سامل
 05 أ.سعدون سامل

 حتليل 07
 اخلطاب  

 الّشعريّ 

 01 أ.دردوخ زوبري 
دردوخ زوبري أ.  02 

 03  مجال قاملأ.
مجال قاملأ.  04 
قامل مجالأ.  05 

 اآلداب  08
 العاملّية

 01 أ.عزيزّي مليكة  
 02 أ.عزيزّي مليكة
 03 أ.عزيزّي مليكة
 04 أ.عزيزّي مليكة
 05 أ.عزيزّي مليكة

 األدب 09
 املقارن

 01 أ.تومي سعيدة 
 02 أ.تومي سعيدة
 03 أ.تومي سعيدة
 04 أ.تومي سعيدة
 05 أ.تومي سعيدة

 01 أ.نعمايّن حفصة  الّّتمجة 10
 02 أ.نعمايّن حفصة
 03 أ.نعمايّن حفصة
 04 أ.نعمايّن حفصة
 05 أ.نعمايّن حفصة

 األولى ماسترتوزيع مقاييس الّسنة 



 الّسداسّي األّول نقد حديث ومعاصر 
 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 األفواج األستاذ المطّبق األستاذ المحاضر الماّدة الّرقم
 قضايا 01

 الّنقد األديّب احلديث
عبد الّدامي عبد 

 الّرمحن
 01 أ.عبد الّدامي
 02 أ.عبد الّدامي

 مناهج الّنقد 02
 األديّب احلديث

 األستاذ
 حيدوش أمحد

 01 أ.حيدوش أمحد
 02 أ.حيدوش أمحد 
 األسلوبّية 03

 احلديثة
 األستاذ

 يعقوب قادة
 01 أ.يعقوب قادة

 02 أ.يعقوب قادة 
 األجناس  04

 األدبّية
 األستاذة

 لوصيف غنية
 أ.لوصيف غنية
 أ.لوصيف غنية

01 
 02 
 مهارات 05

 الّتواصل
 األستاذة

 قاين وهيبة 
 أ.قاين وهيبة
 أ.قاين وهيبة

01 
 02 
 حتليل اخلطاب 06

 الّنقديّ 
 األستاذ

 طييّب عيسى
 01 أ.طييّب عيسى

 02 أ.طييّب عيسى 
 منهجّية  07

 البحث
 01 أ.سعدون سامل 

 02 أ.سعدون سامل 
 املصطلح 08

 الّنقديّ 
 01 أ.طييّب عيسى 

 02 أ.طييّب عيسى 
 الّنظريّات 09

 الّلسانّية
 01 أ.بومتر مجيلة  

 02 أ. بومتر مجيلة 
 01 قاسي سعديّ أ.  الّّتمجة 10
 02 أ.قاسي سعديّ  

 
 
 



 الثّانية ليسانستوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول لسانيات عاّمة 

 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 
 

 األفواج األستاذ المطّبق األستاذ المحاضر الماّدة الّرقم
 األستاذ نّص أديّب حديث 01

 العويف بوعالم
 01 أ.العويّف بوعالم
 02 أ.العويّف بوعالم

 األستاذ نقد أديّب حديث 02
 كّحال بوعليّ 

 01 أ.كّحال بوعليّ 
 02 أ.كّحال بوعليّ 

 األستاذة علم الّصرف 03
 بوشان فتيحة

 01 أ.بوشان فتيحة
 02 أ.بوشان فتيحة

 األستاذة لسانّيات عاّمة 04
 بومتر مجيلة

 01 أ.بومتر مجيلة
 02 أ.بومتر مجيلة

 األستاذة نظريّة األدب 05
 عابد رشيدة

 01 أ.عابد رشيدة
 02 أ.عابد رشيدة

 األسلوبّية  06
 وحتليل اخلطاب

 األستاذ
 خلذارّي سعد

 01 أ.خلذارّي سعد
 02 أ.خلذارّي سعد

 األستاذ مدخل إىل األدب املقارن 07
 عزيزّي مليكة

 01 أ.بوعامر كرمية
 02 أ.بوعامر كرمية

 األستاذ علم الّداللة 08
 بوشنب حسني

 01 أ.بوشنب حسني
 02 أ.بوشنب حسني

 01 أ.مصطفاي ميينة  أصول الّنحو 09
 02 أ.مصطفاي ميينة

 01 أ.بويزري سهام  الّلغة األجنبّية 10
 02 أ.بويزري سهام 



 الثّانية ليسانستوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول نقد ومناهج 
 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 

 األفواج األستاذ المطّبق األستاذ المحاضر الماّدة الّرقم
 01 أ.العويّف بوعالم العويف بوعالم نّص أديّب حديث 01
 01 أ.كّحال بوعليّ  كّحال بوعليّ  نقد أديّب حديث 02
 01 أ.بوشان فتيحة بوشان فتيحة علم الّصرف 03
 01 أ.بومتر مجيلة بومتر مجيلة لسانّيات عاّمة 04
 01 أ.عابد رشيدة عابد رشيدة نظريّة األدب 05
 01 أ.خلذارّي سعد خلذارّي سعد األسلوبّية وحتليل اخلطاب 06
 01 أ.عزيزّي مليكة عزيزي مليكة مدخل إىل األدب املقارن 07
 01 أ.حيدوش أمحد  فلسفة  الّنقد األديبّ  08
 01 أ.عابد رشيدة  األدبّيةنظريّة األجناس  09
 01 أ.بويزري سهام  الّلغة األجنبّية 10

 الثّانية ليسانستوزيع مقاييس الّسنة 
 الّسداسّي األّول أدب عربّي 
 م2021  -م  2020الّسنة الجامعّية: 

 

 األفواج األستاذ المطّبق األستاذ المحاضر الماّدة الّرقم
 األستاذة نّص أديّب حديث 01

 لوصيف
 غنّية 

 01 أ.لوصيف غنية
 02 أ.لوصيف غنية
 03 أ.لوصيف غنية

 األستاذة نقد أديّب حديث 02
 لعموريّ 

 01 أ.لعمورّي أمينة
أمينة أ.لعموريّ   02 



أمينة أ.لعموريّ  أمينة  03 
 األستاذة علم الّصرف 03

 بوشان
 فتيحة

بوشان فتيحةأ.  01 
بوشان فتيحة أ.  02 
فتيحة بوشان أ.  03 

 األستاذة لسانيات عاّمة 04
عيساوي عبد 

 الرمحان

 01 محانأ. عيساوي عبد الرّ 
محانأ. عيساوي عبد الرّ   02 
محانأ. عيساوي عبد الرّ   03 

 األستاذة نظريّة األدب 05
 طّيب

 نفيسة 

 01 أ.طيب نفيسة
 02 أ.طيب نفيسة
 03 أ.طيب نفيسة

 األسلوبّية  06
 اخلطاب وحتليل

 األستاذة 
 قاين 
 وهيبة

 01 أ.قاين وهيبة
 02 أ.قاين وهيبة
 03 أ.قاين وهيبة

 مدخل إىل  07
 األدب

 املقارن 

 األستاذة
 جبارة إمساعيل

 01 أ.جبارة إمساعيل
 02 أ. جبارة إمساعيل
 03 أ. جبارة إمساعيل

 مدخل إىل  08
 األدب املغاريبّ 

 01 أ.بوتايل حمّمد 
 02 أ.بوتايل حمّمد
 03 أ.بوتايل حمّمد

 األدب  09
 الّشعيّب العامّ 

 

 01 أ.بن زياين زين العابدين 
العابدين أ.بن زياين زين  02 
العابدين أ.بن زياين زين  03 

أ.لعداوي شيماء   الّلغة األجنبّية 10  01 
أ.لعداوي شيماء   02 



أ.لعداوي شيماء   03 
 

 

 
 


