
 توقيت السنة  الثّانية  ماستر أدب جزائري
 5الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج الفوج األول التوقيت اليوم

ت
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 81/ المدرج   سوسي األدب الصــــــــــوفــــي الجـــــــــــــزائــــــــــــــــــري / محاضرة / 00.00-00.00
 األدب الصىفي الجسائري 00.00-00.00

 81م/ /سىسي

تحليل الخطاب النثري 

 81/الجسائري/ بعذاش 

/ األدب الصىفي الجسائري

 81/ مسىسي

 صر/أدب مغاربي معا

 4/الشمالي

 نظرياث نقذيت معاصرة/
 9/العباسي

تحليل الخطاب النثري  00.00-00.00

 5/بعذاش /الجسائري

 النّص المسرحي الجسائري/

 81/مىاث

نظرياث نقذييت معاصرة/ 

 81م /العباسي

نظرياث نقذييت معاصرة/ 

 81م /العباسي

صر/ أدب مغاربي معا

 9/الشمالي
 81/ المذرج  النّص المسرحي الجسائري / محاضرة/ مىاث 00.00-02.00
02.00-03.00      
 81/ المذرج  تحليـــــــــــل الخطـــــــــــاب النثـــــــــري الجسائـــــري / محاضرة/ بعذاش    03.00-04.00
04.00-05.00      
05.00-06.00      

حد
أل

ا
 

/ األدب الصىفي الجسائري  00.00-00.00

 81/ مسىسي

/ األدب الصىفي الجسائري  

 81م /سىسي
صر/ أدب مغاربي معا 00.00-00.00

 81م /الشمالي

صر/ أدب مغاربي معا

 81م /الشمالي

النّص المسرحي 

 84/الجسائري/حالسي

 /األدب الصىفي الجسائري

 6/سىسي

النّص المسرحي الجسائري/ 

 2/مىاث
 النّص المسرحي الجسائري/ 00.00-00.00

 86/حالسي

/ الشعر الجسائري المعاصـر

 85/قيذوم

صر/ أدب مغاربي معا

 84/الشمالي

/ األدب الشعبي الجـسائري

 81/ مزقادة

/ األدب الشعبي الجـسائري

 81/ مزقادة
 /الشعر الجسائري المعاصـر 00.00-02.00

 86/قيذوم

التحليل االنتروبىلىجي 

 81م/ بىدروعت/ لألدب

 / األدب الشعبي الجـسائري

 84 /زقادة 

النّص المسرحي الجسائري 

 6//مىاث

التحليل االنتروبىلىجي 

 81م /بىدروعت/ لألدب
02.00-03.00      
 81/ المذرج  قيذومالشعـــــــــر  الجــــــسائــــــــــري   المعـــــاصــــــــــــر  / محاضرة /  03.00-04.00
 81/ المذرج  بىدروعت التحليــــــــــل االنتروبـــــــــــــىلـــــىجـــــــي لألدب /محاضرة/ 04.00-05.00
05.00-06.00      

ن
ني
الث

ا
 

 معاصرة/ نظرياث نقذيت 00.00-00.00

 6/زيتىن

تحليل الخطاب النثري  

 81م/ الجسائري/ بعذاش

/ الشعر الجسائري المعاصـر

 3/قيذوم

تحليل الخطاب النثري 

 81م/ الجسائري/ بعذاش
 /األدب الشعبي الجـسائري 00.00-00.00

 6/زقادة

 نظرياث نقذيت معاصرة/

 9/زيتىن

التحليل االنتروبىلىجي 

 81م/ / بىدروعتلألدب

التحليل االنتروبىلىجي 

 81م/ / بىدروعتلألدب

/ الشعر الجسائري المعاصـر

 83/قيذوم
التحليل االنتروبىلىجي  00.00-00.00

 6/بىدروعت/ لألدب

/ األدب الشعبي الجـسائري

 9/زقادة

/ الشعر الجسائري المعاصـر

 83/قيذوم

تحليل الخطاب النثري 

 4/الجسائري/ بعذاش

 

 81/ المذرج  بىدروعت /محاضرة/ علــــــــــــــــىم االتصـــــــــــــــــــــــــــــــــال 00.00-02.00
02.00-03.00      
 81/ المذرج  زقادة    األدب      الشعبــــــي      الجــــــسائــــــــــري   / محاضرة / 03.00-04.00
 81/ المذرج  خشت /محاضرة/ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث المهنـــــــــــــأخالقي 04.00-05.00
05.00-06.00      

 



 5الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج الفوج األول التوقيت اليوم
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 81/ المدرج   سوسي األدب الصــــــــــوفــــي الجـــــــــــــزائــــــــــــــــــري / محاضرة / 00.00-00.00
 األدب الصىفي الجسائري 00.00-00.00

 81م/ /سىسي

تحليل الخطاب النثري 

 81/الجسائري/ بعذاش 

/ األدب الصىفي الجسائري

 81/ مسىسي

 صر/أدب مغاربي معا

 4/الشمالي

 نظرياث نقذيت معاصرة/
 9/العباسي

تحليل الخطاب النثري  00.00-00.00

 5/بعذاش /الجسائري

 النّص المسرحي الجسائري/

 81/مىاث

نظرياث نقذييت معاصرة/ 

 81م /العباسي

نظرياث نقذييت معاصرة/ 

 81م /العباسي

صر/ أدب مغاربي معا

 9/الشمالي
 81/ المذرج  النّص المسرحي الجسائري / محاضرة/ مىاث 00.00-02.00
02.00-03.00      
 81/ المذرج  تحليـــــــــــل الخطـــــــــــاب النثـــــــــري الجسائـــــري / محاضرة/ بعذاش    03.00-04.00
04.00-05.00      
05.00-06.00      

اء
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ر
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/ األدب الصىفي الجسائري  00.00-00.00

 81/ مسىسي

/ األدب الصىفي الجسائري  

 81م /سىسي
صر/ أدب مغاربي معا 00.00-00.00

 81م /الشمالي

صر/ أدب مغاربي معا

 81م /الشمالي

النّص المسرحي 

 84/الجسائري/حالسي

 /األدب الصىفي الجسائري

 6/سىسي

النّص المسرحي الجسائري/ 

 2/مىاث
 النّص المسرحي الجسائري/ 00.00-00.00

 86/حالسي

/ الشعر الجسائري المعاصـر

 85/قيذوم

صر/ أدب مغاربي معا

 84/الشمالي

/ األدب الشعبي الجـسائري

 81/ مزقادة

/ األدب الشعبي الجـسائري

 81/ مزقادة
 /الشعر الجسائري المعاصـر 00.00-02.00

 86/قيذوم

التحليل االنتروبىلىجي 

 81م/ بىدروعت/ لألدب

 / األدب الشعبي الجـسائري

 84 /زقادة 

النّص المسرحي الجسائري 

 6//مىاث

التحليل االنتروبىلىجي 

 81م /بىدروعت/ لألدب
02.00-03.00      
 81/ المذرج  قيذومالشعـــــــــر  الجــــــسائــــــــــري   المعـــــاصــــــــــــر  / محاضرة /  03.00-04.00
 81/ المذرج  بىدروعت التحليــــــــــل االنتروبـــــــــــــىلـــــىجـــــــي لألدب /محاضرة/ 04.00-05.00
05.00-06.00      

س
مي

خ
ال

 

 معاصرة/ نظرياث نقذيت 00.00-00.00

 6/زيتىن

تحليل الخطاب النثري  

 81م/ الجسائري/ بعذاش

/ الشعر الجسائري المعاصـر

 3/قيذوم

تحليل الخطاب النثري 

 81م/ الجسائري/ بعذاش
 /األدب الشعبي الجـسائري 00.00-00.00

 6/زقادة

 نظرياث نقذيت معاصرة/

 9/زيتىن

التحليل االنتروبىلىجي 

 81م/ / بىدروعتلألدب

التحليل االنتروبىلىجي 

 81م/ / بىدروعتلألدب

/ الشعر الجسائري المعاصـر

 83/قيذوم
التحليل االنتروبىلىجي  00.00-00.00

 6/بىدروعت/ لألدب

/ األدب الشعبي الجـسائري

 9/زقادة

/ الشعر الجسائري المعاصـر

 83/قيذوم

تحليل الخطاب النثري 

 4/الجسائري/ بعذاش

 

 81/ المذرج  بىدروعت /محاضرة/ علــــــــــــــــىم االتصـــــــــــــــــــــــــــــــــال 00.00-02.00
02.00-03.00      
 81/ المذرج  زقادة    األدب      الشعبــــــي      الجــــــسائــــــــــري   / محاضرة / 03.00-04.00
 81/ المذرج  خشت /محاضرة/ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث المهنـــــــــــــأخالقي 04.00-05.00
05.00-06.00      

 


