
 م 2023-م 2022املوسم اجلامعيّ:                          الثّاين  ماسرت / ختّصص: لسانيّات تطبيقيّة                           الفوج األّول                   الّسداسيّ    األوىلقسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة  
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

 ( 02حنو وصرف )   09:30  –  08:00
 أ.طايل حكيمة 

 25ق 

 مهارات الّتواصل 
 أ.جوادّي إلياس

 25ق 

 الّلغويّ  حتليل اخلطاب 
 أ.بلويل فرحات

 25ق 

 

 إعالم آيلّ  11:00  –  09:30
 هبلول وسام أ.

En ligne 

 منهجّية البحث  
 سعدون ساملأ.

 16ق 

 صوتّيات عربّية 
 مصطفاي ميينة أ.

 22ق 

 
 

 لسانّيات اجتماعّية 
 أ.حيياوّي حفيظة 

 09ق  
 البالغة واألسلوبّية   12:30  –  11:00

 أ.بن علّية نعيمة 
 " 1املدرّج "

 ( 02حنو وصرف )
 أ.طايل حكيمة 

 24ق 

 مهارات الّتواصل 
 أ. جوادّي إلياس 

 19ق 

 لسانّيات تطبيقّية 
 أ.لوانس زاهية 

 25ق 

 الّلغويّ  حتليل اخلطاب 
 أ.بلويل فرحات

 18ق  
 واألسلوبّية البالغة   14:00  –  12:30

 أ.بن علّية نعيمة 
 20ق 

  
 

 لسانّيات تطبيقّية 
 أ.لوانس زاهية 

 19ق 

 لسانّيات اجتماعّية 
 حفيظة  أ.حيياويّ 
 25ق 

 دراسات لغويّة قرآنية        15:30  –  14:00
 أ.توايت عبد القادر 

 19ق 

  

15:30  –  17:00     
 

  

 

 

 

 

 



 

 م 2023-م 2022املوسم اجلامعيّ:   الثّاين                        ماسرت / ختّصص: لسانيّات تطبيقيّة                           الفوج الثّاين                   الّسداسيّ    األوىلقسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة  
 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 

 ( 02حنو وصرف )   09:30  –  08:00
 أ.طايل حكيمة 

 25ق 

 مهارات الّتواصل 
  إلياسيّ أ.جواد
 25ق 

 الّلغويّ  حتليل اخلطاب 
 أ.بلويل فرحات

25 

 

 إعالم آيلّ  11:00  –  09:30
 هبلول وسام  أ.

En ligne 

 ( 02حنو وصرف )
 أ.طايل حكيمة 

 13ق 

 دراسات لغويّة قرآنية   
 أ.توايت عبد القادر 

 15ق 

 اجتماعّية لسانّيات 
 أ.حيياوّي حفيظة 

 13ق 

 

 البالغة واألسلوبّية   12:30  –  11:00
 أ.بن علّية نعيمة 

 " 1املدرّج "

 منهجّية البحث 
 أ.بن علية نعيمة 

 13ق 

 صوتّيات عربّية 
 مصطفاي ميينة أ. أ.

 09ق 

 لسانّيات تطبيقّية 
 أ.لوانس زاهية 

 25ق 

 لسانّيات تطبيقّية 
 أ.لوانس زاهية 

 13ق 
 مهارات الّتواصل    14:00  –  12:30

 أ.جوادّي إلياس
 20ق 

 لسانّيات اجتماعّية   
 أ.حيياوّي حفيظة 

 25ق 
 البالغة واألسلوبّية     15:30  –  14:00

 أ.بن علّية نعيمة 
 21ق 

 حتليل اخلطاب الّلغويّ   
 أ.بلويل فرحات

 24ق 

 

15:30  –  17:00     
 

  

 
 
 
 
 
 



 
 م 2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:   الثّاين                        الّسداسيّ                  األوّلج   قسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة األوىل ماسرت / ختّصص: أدب عريبّ حديث ومعاصر                           الفو 

 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 
 نظريّة الّرواية   09:30  –  08:00

 أ.جبارة إمساعيل 
 18ق 

 نظريّة الّرواية 
 أ.ولد يوسف مصطفى 

   20ق 

 احلديث النّثر قضااي  
 أ.مّلوك رابح 

 24ق 

 أدب مقارن
 أ.جبارة إمساعيل 

 21ق 
 إعالم آيلّ  11:00  –  09:30

 هبلول وسام  أ.
En ligne 

 منهجّية البحث 
 أ.سعدون سامل

 19ق 

 اخلطاب الّنثرّي املغاريّب احلديث
 أ.لباشّي عبد القادر

 09ق 

 آداب عاملّية 
 علوات كمال أ.

 14ق 

 احلديث النّثر قضااي 
 أ.مّلوك رابح 

 24ق 

 املعاصر  الّسردقضااي 
 أ.قاسي صبرية 

 16ق 
 منهجّية البحث   12:30  –  11:00

 أ.سعدون سامل
 25ق 

 املغاريّب احلديثالّنثرّي اخلطاب 
 أ.لباشّي عبد القادر

 " 2املدرّج "

 املغاريّب املعاصر الّسردّي اخلطاب 
 أ.عّواج لعريبّ 

 21ق 

 قضااي الّسرد املعاصر 
 أ.قاسي صبرية 

 13ق 

 الّسرديّ حتليل اخلطاب 
 أ.مّلوك رابح 

 16ق 
 املغاريّب املعاصر الّسردّي اخلطاب     14:00  –  12:30

 أ.عّواج لعريبّ 
 " 1املدرّج "

  

14:00  –  15:30       
 

  

15:30   -  17:00 
 

    
 

  

 

 

 

 

 



 م2023-م  2022املوسم اجلامعيّ:   الثّاين                        الّسداسيّ              قسم الّلغة واألدب العريبّ                   السّنة األوىل ماسرت / ختّصص: نقد حديث ومعاصر                    الفوج األوّل      

 اخلميس  األربعاء  الثالاثء  االثنني األحد  السّبت التّوقيت 
 منهجّية البحث   09:30  – 08:00

 أ.سعدون سامل
 16ق 

 املعاصر  مناهج الّنقد األديبّ 
 أ.لطرش صليحة 

 16ق 

 مهارات الّتواصل 
 أ.جوادّي إلياس

 25ق 

  

 إعالم آيلّ  11:00  – 09:30
 هبلول وسام  أ.

En ligne 

 األسلوبّية احلديثة 
 أ.يعقوب قادة

 21ق 

 املعاصر  األديبّ مناهج الّنقد 
 أ.لطرش صليحة 

   24ق 

 مهارات الّتواصل 
 أ.جوادي إلياس

 24ق  

 حتليل اخلطاب الّنقديّ 
 أ.طيّب عيسى 

 18ق 

 األجناس األدبّية 
 أ.رّشام فريوز 

 22ق 
 األسلوبّية احلديثة   12:30  – 11:00

 أ.يعقوب قادة
 21 ق 01ف 

 حتليل اخلطاب الّنقديّ   
 أ.طيّب عيسى 

 15ق 

 األجناس األدبّية 
 أ. رّشام فريوز 

 22ق 
 املصطلح الّنقديّ    14:00  – 12:30

 أ.عبد الّدامي عبد الّرمحن
 22ق 

 قضااي الّنقد األديّب املعاصر 
 أ.ملوك رابح 

 16 ق 

 الّنظراّيت الّلسانّية 
 أ.لوانس زاهية 

 15ق 
 قضااي الّنقد األديّب املعاصر     15:30  – 14:00

 أ. يعقوب قادة 
 14ق 

   

15:30 -   17:00  
 

     

 


