
 0202/0202السنة الجامعية:        األولى ماستر / تخصص: أدب جزائري نةلس  اتوقيت 

 

 7الفىج 6الفىج 5الفىج 4الفىج 3الفىج 2الفىج 1الفىج الساعت يىم

ج
سب

ال
 

00.00-00.00  

 20سعذوني/ هذرجد/ العايش أدب هغاربي قذين/ هحاضرة/  00.00-10.00

10.00-11.00 
 /الشعر الجزائري القذين

 1سوسي/

شعر جزائري هكتوب 

 2بالفرنسية/ العباسي/
علن النفس 

 3/طرش/األدبي
 الجزائري القذين/الشعر 

 4 بودربالة/

أدب هغاربي قذين/ 

 02م سعذوني/
أدب هغاربي قذين/ 

 02م سعذوني/
 القذين/ الجزائري النثر

 5 سلطاني/

11.00-12.00 
 الجزائري النثر

1 القذين/سلطاني/  
أدب هغاربي قذين/ 

 02م سعذوني/

شعر جزائري هكتوب 

 3/ بالفرنسية/ العباسي
 /علن النفس األدبي

 4 طرش/

 /الشعر الجزائري القذين

 5 /سوسي
 الشعر الجزائري القذين/

 6 بودربالة/
أدب هغاربي قذين/ 

 02م سعذوني/

12.00-13.00        

 20/ هذرج سلطاني هيلت/ هحاضرة / د/ سالقذين الجسائري النثر 13.00-14.00

  6/لغة أجنبية/       4/     أدب تفاعلي/   2أدب تفاعلي/     /  1/لغة أجنبية/      14.00-15.00

 6لغة أجنبية/     /    3أدب تفاعلي/     /  2/لغة أجنبية/      1أدب تفاعلي/     / 15.00-16.00

حذ
أل
ا

 

 20 / هذرج بىههرةأ.د/ عبذ العسيس /  الشعر الجسائري القذين/ هحاضرة 00.00-00.00
 20 / هذرج هعلنأ.د/ وردة /   / هحاضرة ححليل الخطاب 00.00-10.00

10.00-11.00 
تحليل 

 20الخطاب/هعلن/م

النقذ األدبي الجزائري/ 

 2ف. براهيوي/

أدب هغاربي قذين/ 

 3 سعذوني/

شعر جزائري هكتوب 

 4/ بالفرنسية/ العباسي
علن النفس 

 10/طرش/ماألدبي
تحليل 

 20الخطاب/هعلن/م

علن النفس 

 10/طرش/ماألدبي

11.00-12.00 
شعر جزائري هكتوب 

 11م/بالفرنسية/ العباسي
تحليل 

 20الخطاب/هعلن/م

النقذ األدبي الجزائري/ 

 3ف. براهيوي/
أدب هغاربي قذين/ 

 4 سعذوني/
تحليل 

 20مالخطاب/هعلن/

علن النفس 

 6/طرش/األدبي
شعر جزائري هكتوب 

 10م/بالفرنسية/ العباسي

12.00-13.00        

13.00-14.00 
أدب هغاربي قذين/ 

 سعذوني/
الشعر الجزائري 

 2القذين/بودربالة/

الشعر الجزائري 

 3/سوسي/القذين
النقذ األدبي الجزائري/ 

 4ف. براهيوي/
 الجزائري النثر

 القذين/سلطاني/
 02/ /متقنيات البحث  02/ /متقنيات البحث 

 /    / تقنيات البحث  14.00-15.00
 الجزائري النثر

 القذين/سلطاني/
 / /تقنيات البحث   

 الجزائري النثر

 القذين/سلطاني/
الشعر الجزائري 

 /سوسي/القذين

15.00-16.00        

ن
ني

الث
ا

 

 20 / هذرج زرقينأ.د/ فريذة /   حقنياث البحث األكاديوي/ هحاضرة 00.00-00.00

00.00-10.00 
 /علن النفس األدبي

 1طرش/

 /تقنيات البحث 

 02م زرقين/
 / تقنيات البحث 

 02م زرقين/
  تحليل الخطاب/

 4هعلن/

النقذ األدبي الجزائري/ 

 11مف. براهيوي/ 
شعر جزائري هكتوب 

 6 /بالفرنسية/ العباسي
النقذ األدبي الجزائري/ 

 11مف. براهيوي/ 

10.00-11.00 
النقذ األدبي الجزائري/ 

 20مف. براهيوي/ 
 /علن النفس األدبي

 2طرش/
  تحليل الخطاب/

 11م هعلن/

/ تقنيات البحث 

 1زرقين/
شعر جزائري هكتوب 

 5 / بالفرنسية/ العباسي
النقذ األدبي الجزائري/ 

 20مف. براهيوي/ 
 تحليل الخطاب/

 11م هعلن/

 20 براهيوي/ هذرج ىزيتفد/ /  النقذ األدبي الجسائري/ هحاضرة 11.00-12.00
12.00-13.00        

13.00-14.00   
 القذين/ الجزائري النثر

  6أدب تفاعلي/     /  5/لغة أجنبية/      4/لغة أجنبية/      3 سلطاني/

 3 /لغة أجنبية/        14.00-15.00
 القذين/ الجزائري النثر

 4 سلطاني/
 6 أدب تفاعلي/     /  5أدب تفاعلي/     / 

15.00-16.00        
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