جداول استعمال الزمن لقسم اللغة و األدب العربي للسداسي الثاني 2019/2018
توقيت السنة أولى
الفوج الخامس
الفوج األول

الفوج الثاني

االحد

09.30.-08.00

الفوج الثالث
لغة أجنبية/فراقة1/

فقه اللغة3 / /

11.00-09.30

ت البحث/معلم2/

12.30-11.00
14.00-12.30

ت التعبير /زرزار 14/

15.30-14.00

ت البحث/هقيلي 15/

الفوج الرابع
مصادر /جاهمي20

مصادر /جاهمي1/
فقه اللغة

ت البحث/مومني4/
هادف  /مدرج ب
نقد ق/زيتون2/
نص ق/زغدودي3/

مصادر /عثامنية2/

17.00-15.30

11.00-09.30

نص ق /زغدودي2/

االثنين

09.30.-08.00

ل أجنبية/مراد/17/
نقد ق/بدراوي16/

12.30-11.00

الفوج السادس

ت التعبير/اهقيلي3
نقد قديم /بدراوي 2

إ آلي بن سديرة/مخبر

فقه اللغة /زرزار3/

ت البحث معلم
نقــــــــــــــــــــــد قديــــــــــــــم

ت التعبير/اهقيلي3/

إ آلي بن
سديرة/مخبر
 /مدرج ب
 /بــــــدراوي

14.00-12.30
15.30-14.00

علـــــــــــــم النحو

17.00-15.30

نحو/جاهمي1/

الثالثاء

09.30.-08.00

أ  /جــــاهمــــــــــــــي

 /مدرج ب

11.00-09.30

إ آلي /بن سديرة/مخبر

نحو /جاهمي1/

نقد ق/بدراوي2/

نص ق/زغدودي17/

نحو /جاهمي2/

ت التعبير/هقيلي3

12.30-11.00

نحو /اهقيلي1/

14.00-12.30

11.00-09.30

نـــــص أدبــــــــي قــــــــــــديـــــــــــــم

االربعاء

09.30.-08.00

مصادر  /جاهمي
18
فقه اللغة/هادف 4/

نص ق/زغدودي1/

12.30-11.00
14.00-12.30
15.30-14.00

فقه اللغة ./
زرزار3/
ت
التعبير/جاهمي14/

ل أ جنبية/مراد ـ16/

ت بحث/جاهمي 22
إ آلي /زنداوي /مخبر

 /زغدودي  /مدرج ب

فقه اللغة /زرقين4/

نحو /جاهمي3/

تاريخ الحضارة االنسانية

 /عفيف /مدرج ب
نحو /جاهمي4/

19
ت التعبير /جاهمي2/

 1البحث/مومني
مصادر /ت 3/

لغة أجنبية/فراقة 4/

ن أ ق5/ /

17.00-15.30

11.00-09.30
12.30-11.00
14.00-12.30

الخميس

09.30.-08.00

ل أجنبية /نعيجة1/.
نقد ق/بدراوي 13

إ آلي /زنداوي /مخبر
مصادر1/ /

نقد قديم بدراوي 2/

نص ق/مغمولي3/

فقه اللغة عساسلة4/

مصادر اللغة واالدب / /مدرج ب أ

إ آلي /زنداوي /مخبر

ل أجنبية/نعيجة5//

السنة الثانية  -أدب -
الفوج الخامس
الفوج األول

الفوج الثاني

09.30.-08.00
11.00-09.30

الفوج الرابع
الفوج الثالث
نص أدبي معاصر طرش/مدرج أ
نقد أدبي معاصر /زيتون مدرج أ.

االحد

12.30-11.00

الفوج السادس

14.00.-12.30
15.30-14.00
09.30.-08.00
11.00-09.30

1
نص أ معاصر .
قيدوم/
أدب عالمي/
شاوي5
صرف21/
نقد أ معاصر أ.
زيتون4/

نص أ معاصر /
قيدوم 2/
أدب عالمي  /شاوي.5/
نقد أ معاصر 6/ /

لغة أجنبية/زروال9..

علم الصرف شينون.
6/
نص أ معاصر أ.
قيدوم5/

نقد معاصر زيتون
علم الصرف /شينون
6

مدارس لسانية
/بويران6
لغة أجنبية
بخاخشة10/

نظرية األدب
زرزار3/
نقد أ معاصر /مكفة/
3

نقد أ معاصر /مكفة4

ن أ معاصر /طرش
15
نظرية األدب/بعداش/
9

أدب عالمي شاوي 9
لغة أجنبية.مراد22/

لسانيات تطبيقية 10

12.30-11.00

االثنين

نظرية األدب
عفيف3
نقد أدبي معاصر / /زيتون مدرج ب

14.00.-12.30
15.30-14.00
17.00-15.30
09.30.-08.00

12.30-11.00

الثالثاء

11.00-09.30

 3نظرية األدب
أدب جزائري قديم/
مغمولي6
ل تطبيقية/حماييدية
3/

مدخل إلى األدب عالمي  /حالسي نور الدين مدرج أ
ل تطبيقية بوعمامة
6/
نقد أ معاصر /
نظرية األدب
أدب شعبي جزائري
زيتون5/
بعداش4/
زقادة 18
نص أ معاصر /
أدب شعبي جزائري
ل تطبيقية /
قيدوم13 /
 /زقادة 10/
جودي 9/
أدب شعبي جزائري /
مدارس لسانية /
نظرية األدب
5
قرزيز22/
.بعداش4/

مدارس لسانية جودي
6/
صرف  /بركاني14/
نص أ معاصر /
قيدوم

14.00-12.30

صرف 19/ /
أدب شعبي جزائري
/زغدودي 6
لغة اجنبيةعابد3/

15.30-14.00
09.30.-08.00
علـــــــــــم الصرف

بودودة م ب

11.00-09.30
ل تطبيقية  /بوعمامة2
14.00-12.30

االربعاء

12.30-11.00

نظرية األدب بعداش مدرج أ

15.30-14.00

أدب جزائري قديم
/مغمولي3/
مدارس لسانية
قرزيز/

17.00-15.30

11.00-09.30

أدب شعبي جزائري
زقادة

12.30-11.00
14.00-12.30

الخميس

09.30.-08.00

لغة أجنبية/عابد2

لغة أجنبية/زروال 6/
 .مدارس لسانية /
قرزيز13/

أدب عالمي مكفة
9/

أدب جزائري قديم /
مغمولي 10
.علم الصرف/
بودودة 4/

أدب جزائري قديم
مغمولي14

أدب جزائري قديم
كربوش4

أدب جزائري قديم
مغمولي 3
ل تطبيقية جودي
/2
لسانيات تطبيقية جودي مدرج ب
مدارس لسانية قرزيز/مدرج أ

أدب شعبي جزائري
زقادة 5 /
أدب عالمي /حالسي
3

أدب عالمي /حالسي
6
مدارس لسانية
/قرزيز 4

السنة الثانية  -لغة

الفوج الخامس

الفوج الثاني

الفوج األول

الفوج الرابع
الفوج الثالث
نقد أدبي معاصر  /أ .نصر الدين شيحا مدرج ب

09.30.-08.00
11.00-09.30

نص أدبي معاصر  /أ .عبد الحليم مخالفة مدرج ب

االحد

12.30-11.00

نقد /شيحا6/

نص أ معاصر /
مخالفة5 /

14.00-12.30
15.30-14.00

13/

09.30.-08.00

نظرية األدب
بودروعة/
فلسفة اللغة .ل
روابحية14/

11.00-09.30

نظرية األدب
بودروعة13/

12.30-11.00

15.30-14.00

فلسفة اللغة روابحية
21

نظرية األدب
/شاوي 5/

مدارس لسانية
حمالوي /22

نص أ معاصر
مخالفة 4
علم الصرف 15

نقد معاصر أشيحا/
4

الثالثاء

14.00-12.30

مدارس لسانية
حمالوي 9/
أدب عالمي أ.
حالسي 15/
فلسفة اللغة روابحية/
9
مدارس لسانية
طرش4

نص معاصر
مخالفة5/

مستويات التحليل
اللساني /عفيف 13
أدب عالمي
حالسي 10/
فلسفة اللغة .ل
روابحية 6/

نص أ معاصر /
مخالفة16/
ن معاصر عفيف
13/
فلسفة اللغة
براهيمي9/

مدارس لسانية
طرش 1
مدارس لسانية طرش
14
علم الصرف 1 /

15.30-14.00

نقد معاصر /مكفة1

09.30.-08.00

علـــــــــــم ا الصرف شينــــــــــــــــــــــون م أ

11.00-09.30

14.00-12.30

م التحليل اللساني
.بوشحدان3/

االربعاء

12.30-11.00

15.30-14.00

أدب عالمي مكفة 9/
ل تطبيقية  /بوعمامة
13/

صرف  /بودودة6 /

علم الصرف.شينون4

لغة أجنبيةنعيجة14
لغة أجنبية
نعيجة2

الخميس

11.00-09.30

صرف شينون9/
لغة أجنبية نعيجة5

12.30-11.00
14.00-12.30

نظرية األدب
شاوي5/
نظرية األدب شاوي م ب
ل تطبيقية
بوعامة5/

17.00-15.30
09.30.-08.00

نظرية األدب
/زرزار1
نص أ معاصر مخالفة
1

نقد أدبي معاصر  /أ .نصر الدين شيحا ب

09.30.-08.00

12.30-11.00

نقد أ معاصر شيحا/
10
مستويات التحليل ل
بوشحدان14/
نص أ معاصر قيدوم

أدب عالمي /بن
قيراط13/

فلسفة اللغة  /ل
روابحية 1
مستويات ت اللساني1

نقد أ معاصر مكفة 5 /

17.00-15.30

11.00-09.30

أدب عالمي موات
10

ل تطبيقية
/بوعمامة 6/
مدخل إلى األدب عالمي أ .مكفة مدرج أ

االثنين

14.00-12.30

الفوج السادس

لغة أجنبية عابد9/
نظرية األدب
زرزار6/

ل تطبيقية ثماينية1

مدارس لسانية15/ .
ل أجنبيةفراقة 3/

مستويات ت اللساني
.بوشحدان10
ل تطبيقية /حمايدية6/

أدب عالمي 21

أدب عالمي العباسي
مستويات ت اللساني
بوشحدان10/
صرف شينون9.
لسانيات تطبيقية حمايدية م 18
مدارس لسانية بويران /مدرج
20

ل تطبيقية ثماينية
13/

لغة أجنية فراقة1//

السنة الثالثة  -أدب-
الفوج األول
09.30.-08.00

االحد

11.00-09.30
أدب شعبي مغاربي عساسلة 5

الفوج الثاني
األدب الشعبي المغاربي .
عساسلة 2/
نص سردي مغاربي بومعزة
6

09.30.-08.00

الفوج الثالث
ن شعري مغاربي.
كربوش3/.

ن شعري مغاربي كربوش10/.

أ النص الشعري المغاربي

12.30-11.00

الفوج الرابع
ن سردي مغاربي بومعزة 4/

/ .كربوش مدرج

االثنين

11.00-09.30

النص السردي
النص السردي المغاربي .
بومعزة10/

12.30-11.00
14.00-12.30

.
المسرح المغاربي
1/

"
أ
المغاربي بومعزة /مدرج"
 13المسرح المغاربي
العقوني

العقوني

النص السردي المغاربي .
بومعزة 2/

األدب المقارن

حالسي/

15.30-14.00
17.00-15.30
09.30.-08.00

االربعاء

11.00-09.30

 20المسرح المغاربي العقوني امدرج"ج"
األدب الشعبي المغاربي .
عساسلة 14/

المسرح المغاربي العقوني15

12.30-11.00

األدب المقارن
أدب الهامش بن قيراط 6/ /

سوسي

9

14.00-12.30
أدب الهامش بن قيراط 10/
15.30-14.00

األدب الشعبي المغاربي /زقادة/

مدرج " أ"

17.00-15.30
09.30.-08.00

مدرج " أ

الخميس

"

الحكامة والمواطنة
11.00-09.30

األدب المقارن سوسي

النص الشعري المغاربي
كربوش16/

أدب الهامش بن قيراط
17/

األدب الشعبي المغاربي .
عساسلة 18/

النص الشعري
المغاربي.كربوش6/

األدب المقارن سوسي

المسرح المغاربي العقوني
17

أدب الهامش بن قيراط

15/
12.30-11.00
14.00-12.30

9/

السنة الثالثة  -لغة
الفوج الثالث
الفوج األول
09.30.-08.00

االحد

11.00-09.30

الفوج الثاني

صوتيات بوعمامة

الفوج الرابع
6/

علم التراكيب  ./دبيش5/

علم التراكيب  /دبيش14/
علم المفردات /روابحية16/

12.30-11.00

الحكامة والمواطنة بودروعة9/

صوتيات

بوعمامة 17/

/
أصول النحو  /قريني نبيلة /مدرج" ب"

14.00-12.30
15.30-14.00

أصول النحو  /قريني
09.30.-08.00

االثنين

أ

علم التراكيب /
علم المفردات  /روابحية21

11.00-09.30
علم المفردات  /روابحية40/
نحو وظيفي /قاشي

12.30-11.00

17/
الحكامة والمواطنة بودروعة /
15/

18//
علم التراكيب  /دبيش5/

14.00-12.30
أصول النحو  ./قريني5 /
15.30-14.00
09.30.-08.00

أصول النحو  /أ .قريني6./
نحو وظيفي

الثالثاء

علم الداللة/عفيف
/أ .قاشي مدرج ب

صوتيات بوعمامة

11.00-09.30

نحو وظيفي /أقاشي
12.30-11.00
أصول النحو  /قريني20/

علم المفردات  /روابحية 21/

14.00-12.30
علم الداللة/اهقيلي13/
15.30-14.00
17.00-15.30
.
09.30.-08.00

االربعاء
نحو وظيفي /قاشي 1/

11.00-09.30

الحكامة والمواطنة بودروعة 16/

صوتيات بوعمامة

الحكامة والمواطنة بودروعة

نحو وظيفي /قاشي17
علم الداللة /بوشحدان.

12.30-11.00
.
14.00-12.30
15.30-14.00

علم الداللة/عفيف 2/

علم الداللة

 /كمال حمالوي مدرج  " /أ"

علم التراكيب

دبيش مدرج "ب"

توقيت السنة أولى ماستر لسانيات تطبيقية
التوقيت

األحد

 08.00سا  9.30 -سا

األيام

ف1

ف2

ف3

تعليمية النصوص /عميار13/

قضايا اللسانيات /بويران18

 30-09سا –  11.00سا

ف4

تقنية البحث والكتابة العلمية /زرقين مدرج"ج"
ل اجتماعية براهيمي 20/

 11.00سا –  12.30سا
تعليمية النصوص /بلعز15/

 12.30سا –  14.00سا

فقه اللغة المقارن/ثماينية18/

 14.00سا 15.30 -سا

فقه اللغة المقارن /ثماينية18/
إعالم آلي 20/

لسانيات اجتماعية/براهمي
تعليمية النصوص /بلعز22/

عربية التخصص19 /

17.00-15.30

اإلثنين

 08.00سا  9.30 -سا

لسانيات اجتماعية /براهمي2/

 30-09سا –  11.00سا

اجتماعية  /براهمي 22/

صوتيات عامة 17/ /

تقنية الكتابة/زرقين14/

تقنية الكتابة/هادف19/

تقنية الكتابة /زرقين14/
تعليمية النصوص/عميار

 11.00سا –  12.30سا
تعليمية النصوص/

 12.30سا –  14.00سا
 14.00سا 15.30 -سا

بلعز مدرج ج20
إعالم آلي ـ

قضايا اللسانيات /بلعز13 /

4/

 15.30سا 17.00 -سا
 08.00سا  9.30 -سا

تحليل الطرائق بركاني17/

قضايا اللسانيات بويران14/

 30-09سا –  11.00سا

صوتيات عامة بن دحمان21/

قضايا اللسانيات /بويران ""19

 11.00سا –  12.30سا
 12.30سا –  14.00سا

 30-09سا –  11.00سا

األربعاء

 08.00سا  9.30 -سا

الثالثاء

 14.00سا 15.30 -سا

التخطيط اللغوي  /حمايدية20/

 11.00سا –  12.30سا

التخطيط اللغوي حمايدية 4/
تحليل الطرائق /بركاني18/

صوتيات عامة  /بن دحمان16/

عربية التخصص 19 /

صوتيات عامة/بن دحمان 19د

ع التخصص /طواهري18/

 /التخطيط اللغوي حمايدية

تقنية الكتابة/زرقين 14/

 12.30سا –  14.00سا

 11.00سا –  12.30سا
 12.30سا –  14.00سا

إعالم آلي 5/

الخميس

 30-09سا –  11.00سا

فقه اللغة المقارن  /ثماينية18/
عربية التخصص طواهري  /م ج

 15.30سا 17.00 -سا
 08.00سا  9.30 -سا

التخطيط اللغوي حمايدية5/
17/ /

 14.00سا 15.30 -سا

تحليل الطرائق بركاني

ع التخصص19/ /

تحليل الطرائق  /بركاني20/

إعالم آلي 6/

قضايا اللسانيات 22/

21

فقه اللغة المقارن /ثماينية22/

تحليل الطرائق بركاني /مدرج 18 /
صوتيات عامة بن دحمان مدرج "" 19

توقيت السنة أولى ماسترأدب جزائري
التوقيت

األحد

 08.00سا  9.30 -سا

األيام

ف1

ف2

علم االجتماع األدبي معلم /15

ت .البحث / :زرقين 14/

 30-09سا –  11.00سا

ف3

نثر ج بالفرنسية العباسي19/

تقنية البحث والكتابة العلمية  /زرقين /مدرج "ج"

 11.00سا –  12.30سا

نثر ج بالفرنسية /العباسي  17/ت البحث /مومني18 /

 12.30سا –  14.00سا

أدب الرحلة / /عثامنية19/

البويطيقا  /مومني
أدب الرحلة /عثامنية مدرج "ب"

 14.00سا 15.30 -سا

اإلثنين

 08.00سا  9.30 -سا

ف4

تقنية البحث  /هادف16/

علم االجتماع األدبي /معلم18/

 30-09سا –  11.00سا

شعر جزائري حديث  /برهيمي /مدرج 19

 11.00سا –  12.30سا

الرواية الجزائرية موات مدرج 18

 12.30سا –  14.00سا
 14.00سا 15.30 -سا

 16أدب تفاعلي ببومعزة /

15/

 15.30سا 17.00 -سا
 08.00سا  9.30 -سا

أدب تفاعلي /خشة20/

الرواية الجزائرية سوسي 15

علم االجتماع األدبي //معلم 16

ت البحث /هادف 10//

 30-09سا –  11.00سا

أدب الرحلة  /عثامنية 18/

أدب تفاعلي /خشة21

الرواية الجزائرية /سوسي

علم االجتماع االدبي /معلم

 11.00سا –  12.30سا

ن ج حديث سعدوني /مدرج ا
شعر جزائري حديث برهيمي
/16

 12.30سا –  14.00سا

 30-09سا –  11.00سا

األربعاء

 08.00سا  9.30 -سا

الثالثاء

 14.00سا 15.30 -سا

شعر جزائري ح برهيمي 5

أدب الرحلة عثامنية 18/

 /نثر جزائري حديث سعدوني
م20

6 /

الرواية الجزائرية /موات 9

البويطيقا /بعداش10/

14/

شعر جزائري ح برهيمي 13

نثر ج بالفرنسية/العباسي20

أدب الرحلة /عثامنية 21

شعر جزائري ح برهيمي 22

الرواية الجزائرية  /سوسي
م20

نثر جزائري حديث /سعدوني /مدرج "ج"

 11.00سا –  12.30سا
 12.30سا –  14.00سا

البويطيقا مومني

 14.00سا 15.30 -سا
 15.30سا 17.00 -سا

 30-09سا –  11.00سا
 11.00سا –  12.30سا
 12.30سا –  14.00سا

إعالم آلي ـ10/

الخميس

 08.00سا  9.30 -سا

أدب تفاعلي 22/

البويطيقا  /مومني مدرج ب
نثر جزائري حديث سعدوني  20/نثر ج بالفرنسية/العباسي م20ج البويطيقا مومني
نثر جزائري حديث  /سعدوني

إعالم آلي 16
إعالم آلي 18/

