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التخصص :أدب جزائري

السنة األلول  /ماستر

المجموعة األولى
التوقٌت

تقنٌـة البحـث والكتـابة العلمٌة /محاضرة /أ.د .زرقٌن  /مدرج 20
تقنٌـة البحـث والكتـابة العلمٌة /أ .موجهة  /أ.د /زرقٌن  /مدرج 20

تقنٌـة البحـث والكتـابة العلمٌة  /أ .موجهة  /أ.د /زرقٌن  /مدرج 20

السبـــــت

نثر جزائري مكتوب بالفرنسٌة /أ .موجهة  /أ .العباسً /مدرج 20
نثــر جـــزائري حـدٌـــث /محاضرة  /د .سعدونً  /مدرج 20
نثــر جـــزائري حـدٌـــث /أ .موجهة  /د .سعدونً  /مدرج 20

االثنــــــــــٌن

شعـر جـزائري حـدٌـث /محاضرة  /د .قٌدوم  /مدرج 20
شعـر جـزائري حـدٌـث /أ .موجهة  /د .قٌدوم  /مدرج 20
الرواٌـــة الجزائــرٌة  /محاضرة  /د .موات  /مدرج 20
الرواٌـــة الجزائــرٌة  /أ .موجهة  /د .موات  /مدرج 20
أدب الرحلـــة /محاضرة  /د .عثامنٌة  /مدرج 20
أدب الرحلـــة /أ .موجهة  /د .عثامنٌة  /مدرج 20

األحـــــــــــــد

أدب تفاعلً/أ .م /د .خشة /مدرج10
إعالم آلً /أ .م  /أ .زنداوي /مدرج
20

إعالم آلً /أ .م  /أ .بن سدٌرة/
مدرج 20

شعـر جـزائري حـدٌـث /محاضرة  /د .قٌدوم  /مدرج 20
شعـر جـزائري حـدٌـث /أ .موجهة  /د .قٌدوم  /مدرج 20
الرواٌـــة الجزائــرٌة  /محاضرة  /د .موات  /مدرج 20
الرواٌـــة الجزائــرٌة  /أ .موجهة  /أ.د .معلم  /مدرج 20
أدب الرحلـــة /محاضرة  /د .عثامنٌة  /مدرج 20
أدب الرحلـــة /أ .موجهة  /د .عثامنٌة  /مدرج 20
أدب تفاعلً/أ .م /د.سوسً/ح3

البــوٌطٌــقـــا  /أ .موجهة  /د .مومنً  /مدرج 20
علم االجتماع األدبً /أ .موجهة /أ.د .معلم /مدرج 20
أدب تفاعلً/أ .م/د.سوسً/مدرج20

نثر جزائري مكتوب بالفرنسٌة /أ .موجهة  /أ .العباسً /مدرج 20
إعالم آلـــــــــً /أ .موجهة  /أ .بن سدٌرة /مدرج 20
نثــر جـــزائري حـدٌـــث /محاضرة  /د .سعدونً  /مدرج 20
نثــر جـــزائري حـدٌـــث /أ .موجهة  /د .سعدونً  /مدرج 20

البــوٌطٌــقـــا  /محاضرة  /د .مومنً  /مدرج 20

األربعــــــاء

15.00-14.00

الفوج 3

الفوج 4

تقنٌـة البحـث والكتـابة العلمٌة /محاضرة /أ.د .زرقٌن  /مدرج 20

الثالثـــــــاء

14.00-13.00

الفوج 2

الٌوم

الخمٌـــس

00.00-00.00
10.00-00.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
00.00-00.00
10.00-00.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
16.00-15.00
00.00-00.00
10.00-00.00
11.00-10.00
12.00-11.00
13.00-12.00

اليوم

الفوج 1

المجموعة األولى

أدب تفاعلً/أ .م /د .خشة /مدرج20

البــوٌطٌــقـــا  /محاضرة  /د .مومنً  /مدرج 20
البــوٌطٌــقـــا  /أ .موجهة  /د .مومنً  /مدرج 20
علم االجتماع األدبً /أ .موجهة /أ.د .معلم /مدرج 20

رزنامة العودة إل النشاطات البيداغوجية حضوريا
السنة األلول  /ليسانس
التوقيت
00.00-00.00

اليوم

10.00-00.00
الســـــبت

12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00
00.00-00.00
11.00-10.00

االثنــــــــين

14.00-13.00

الفوج 3

عـــــــلــــم النحــــو  /محاضرة /د .محمد جــاهمــــً  /مدرج 10
علم النحو /م جاهمً/
علم النحو /م جاهمً/
لغة أجنبٌة /نعٌجة /مدرج
10
مدرج 10
مدرج 10
لغة أجنبٌة /نعٌجة /مدرج
علم النحو /م جاهمً/
لغة أجنبٌة  /زروال /ح4
10
مدرج 10
تــــارٌـــخ الحضـــارة اإلنسـانٌـة  /محاضرة /د .عفٌف  /مدرج 10
فقه اللغة /درغوم /مدرج
فقه اللغة /عفٌف /مدرج
فقه اللغة /عفٌف /مدرج
10
10
10

الفوج 4

الفوج 6

عـــــــلــــم النحــــو  /محاضرة /د .محمد جــاهمــــً  /مدرج 10
علم النحو /م جاهمً /مدرج علم النحو /م شٌنون /مدرج علم النحو /م جاهمً /مدرج
10

10

10

تــــارٌـــخ الحضـــارة اإلنسـانٌـة  /محاضرة /د .عفٌف  /مدرج 10
فقه اللغة /عفٌف /مدرج10
لغة أجنبٌة /بخاخشة /ح4
إعالم آلً /بن سدٌرة/
مدرج 10

مصادر/دبٌش مدرج 10
لغة أجنبٌة/مراد /مدرج 10

لغة أجنبٌة /بخاخشة /ح4

نــــقــد قـــــدٌـــــم  /محاضرة  /د .بــدراوي  /مدرج 10
نقد قدٌم /بدراوي /مدرج
مصادر /أ.جاهمً /مدرج
نقد قدٌم /بدراوي /مدرج
10
10
10
مصـــادر اللغــــة و األدب  /محاضرة  /د .أ -جاهمً  /مدرج 10
تقنٌات البحث/أ .جاهمً/
تقنٌات البحث/أ .جاهمً/
تقنٌات البحث/أهقٌلً/
مدرج 10
مدرج 10
مدرج 10
إعالم آلً /زنداوي /مدرج
10

إعالم آلً /زنداوي /مدرج
10

إعالم آلً /بن سدٌرة/
مدرج 10

نــــقــد قـــــدٌـــــم  /محاضرة  /د .بــدراوي  /مدرج 10
نقد قدٌم /بدراوي /مدرج
نقد قدٌم /زغدودي /مدرج
نقد قدٌم /بدراوي /مدرج
10
10
10
نص قدٌم/مغمولً
نص قدٌم/مغمولً
مصادر /أ.جاهمً/

الثالثـــــــاء

13.00-12.00

المجموعة األولى
الفوج 2

المجموعة الثانٌة
الفوج 5

مصادر/ل.روابحٌة /مدرج10

10.00-00.00
12.00-11.00

 -الجذع المشترك

األحـــــــــد

11.00-10.00

الفوج 1

( 53أكتوبر  4242إلـ ـ ـ  34نوفمبر ) 4242

15.00-14.00

مصـــادر اللغــــة و األدب
تقنٌات البحث/مومنً/
مدرج 10
تقنٌات التعبٌر /كربوش/
ح4

 /محاضرة  /د .أ -جاهمً  /مدرج 10

تقنٌات البحث/أ .جاهمً/ح4
تقنٌات التعبٌر /زقادة/
مدرج10

تقنٌات البحث/أهقٌلً /مدرج
10
تقنٌات التعبٌر/أهقٌلً/
مدرج10

16.00-15.00
00.00-00.00

12.00-11.00
13.00-12.00
14.00-13.00
15.00-14.00

مصادر /نعٌجة /مدرج 10

نقد قدٌم/سوسً /مدرج10

مصادر/ل .روابحٌة/ح4

فــقـــــه اللـــغــة  /محاضرة  /أ.د .ساسً هادف بوزٌد  /مدرج 10

الخمٌس

11.00-10.00

األربعـــــــــــاء

10.00-00.00

فــقـــــه اللـــغــة  /محاضرة  /أ.د .ساسً هادف بوزٌد  /مدرج 10
تقنٌات التعبٌر /كربوش/
تقنٌات التعبٌر /كربوش/
نص قدٌم /زغدودي /مدرج
مدرج 10
مدرج 10
10
نص قدٌم /زغدودي /مدرج نص قدٌم /زغدودي /مدرج
تقنٌات التعبٌر /كربوش/
10
10
مدرج 10
نــــص أدبــــــً قــدٌـــــم  /محاضرة  /أ .زغدودي  /مدرج 10

فقه اللغة /هادف /مدرج 10

فقه اللغة /زرقٌن /
مدرج10

نص قدٌم /زغدودي /مدرج إعالم آلً /زنداوي /مدرج إعالم آلً /زنداوي /مدرج
10
10
10
نــــص أدبــــــً قــدٌـــــم  /محاضرة  /أ .زغدودي  /مدرج 10

