
 ل م د( -لٌسانس (الّسنة األولى 
 جذع مشترك )مٌدان اللغة واألدب العربً( 

 

 تارٌخ المحاضرة المادة وحدة التعلٌم
األستاذ 
 المحاضر

 الفصٌلة
توقٌت األعمال 

 موجهة
 األستاذ األفواج المعنٌة

 (1أساسٌة )

نص أدبً قدٌم 
 )شعر(

 االربعاء
140.. – 150.. 

 1.فصٌلة  كربوش
 كربوش 1،2،3 ..160 – ..150
 مغمولً 4،5،6 ..160 – ..150

 االربعاء
130.. – 140.. 

 2.فصٌلة  زغدودي
 زغدودي 7،8،9 ..150 – ..140
 زغدودي 11،.1 ..160 – ..150

نقد أدبً قدٌم 
(1) 

 السبت
130..- 140.. 

 بدراوي
فصٌلة 

.1+.2 

 زغدودي 1،2،3 ..150 -..140
 بدراوي 4،5،6،7 ..150 -..140
 بدراوي 11،.8،9،1 ..160 -..150

 (2أساسٌة)

 علم الصرف
 األحد

80.. – 90.. 
 م0 جاهمً

فصٌلة 
.1+.2 

 شٌنون 3،4،5،6 ..1.0 -..90

 م0 جاهمً 1،2،7 ..1.0 -..90

 م0 جاهمً 11،.8،9،1 ..110–..1.0

 بالغة عربٌة

 األحد
140..-150.. 

 زرقٌن
 1.فصٌلة 

 زرقٌن 1،2،3،4 ..160- ..150
 عفٌف 5،6 ..160- ..150

 األحد
140..-150.. 

 عساسلة
 2.فصٌلة 

 عساسلة 11،12 ..160- ..150
 عفٌف 7،8،9 ..170-..160

 منهجٌة

تقنٌات 
 (1البحث)

  / االثنٌن

 مغمولً 1،2،3 ..1.0 -..90

 بوعطٌط 4،5،6 ..1.0 -..90

 بودروعة 7،8 ..1.0 -..90

 بن علوش 9 ..1.0 -..90

 دبٌش 11،.1 ..1.0 -..90

تقنٌات التعبٌر 
 الشفوي

  / االثنٌن

 أهقٌلً 1،2،3 ..150-..140
 أهقٌلً 4،5،6 ..160-..150
 أ0 جاهمً 7،8،9 ..150-..140
 بن علوش 11،،.1 ..150-..140

عروض 
 وموسٌقى الشعر

 الثالثاء
80..- 90.. 

 1.فصٌلة  مومنً
 مومنً 1،2 ..1.0 -..90
 مخالفة 3،4،5،6 ..1.0 -..90

 2.فصٌلة  أ0 جاهمً
 أ0 جاهمً 7،8 ..1.0 -..90
 أ0 جاهمً 11،.9،1 ..110 -..1.0

 الثالثاء علوم القرآن استكشافٌة
140..-150.. 

فصٌلة  عفٌف
.1+.2 

/ / / 

 أفقٌة

لغة أجنبٌة 
 األربعاء شفهً()تعبٌر 

 
/ 

فصٌلة 
.1+.2 

 زروال 1020304 ..1.0-..90

 بخاخشة 50601.011 ..1.0-..90

 فراقة 70809 ..1.0-..90

 (1إعالم آلً )

 / الخمٌس
فصٌلة 

.1+.2 

 فلكاوي 10203 ..1.0-..90
 فلكاوي 40506 ..110-..1.0
 فلكاوي 801.011 ..120-..110
 قسوم 709 ..1.0-..90

 

 

  



 ل م د( -لٌسانس (الّسنة الثانٌة 
 )شعبة الدراسات اللغوٌة(

 

 المادة وحدة التعلٌم
تارٌخ 

 المحاضرة
األستاذ 
 المحاضر

توقٌت األعمال 
 موجهة

األفواج 
 المعنٌة

 األستاذ

 (1أساسٌة )

 النص األدبً الحدٌث
 السبت

130..-140.. 
 مخالفة

140..-150..  مخالفة 1،2 

150..-160..  مخالفة 3،4 

 النقد األدبً الحدٌث
 األحد

90..-1.0.. 
 زٌتون

 زٌتون 1 ..110-..1.0

 عفٌف 2،3،4 ..110-..1.0

 (2أساسٌة)

 علم الصرف
 األحد

130..-140.. 
 شٌنون

 شٌنون 1،2 ..150-..140

 شٌنون 3،4 ..160-..150

 اللسانٌات العامة
 االثنٌن

80..-90.. 

 بوعمامة 1،2 ..1.0-..90 بوعمامة

 بوعمامة 3،4 ..110-..1.0

 منهجٌة

المناهج النقدٌة 
 المعاصرة

 االثنٌن
140..-150..  

 بعداش
 بعداش 1،2 ..160-..150

 شاوي 3،4 ..160-..150

األسلوبٌة وتحلٌل 
 الخطاب

 الثالثاء
80..-90..  

 بوٌران
 بوٌران 1،2 ..1.0-..90

 بوٌران 3،4 ..110-..1.0

مدخل إلى األدب 
 المقارن

 الثالثاء
130..-140.. 

 حالسً
 مكفة 1،2 ..150-..140

 مكفة 3،4 ..160-..150

 استكشافٌة

 علم الداللة
 األربعاء

 

 جاللة 1،2 ..90-..80 

 جاللة 3،4 ..1.0-..90

 أصول النحو
 األربعاء

 

 ل0 روابحٌة 1،2 ..150-..140 

 قرٌنً 3،4 ..150-..140

 أفقٌة
 الخمٌس لغة أجنبٌة)أنجلٌزٌة(

 نعٌجة 1،2 ..1.0-..90 

 مراد 3،4 ..1.0-..90 

 

 



 ل م د( -لٌسانس (الّسنة الثانٌة 

 )شعبة الدراسات األدبٌة(

 

 المادة وحدة التعلٌم
تارٌخ 

 المحاضرة
األستاذ 
 المحاضر

توقٌت األعمال 
 موجهة

األفواج 
 المعنٌة

 األستاذ

 (1أساسٌة )

 النص األدبً الحدٌث
 األحد

90..-1.0.. 
 طرش

1.0..-110..  طرش 1،2 

1.0..-110..  طرش 3،4 

 النقد األدبً الحدٌث
 السبت

130..-140.. 
 زٌتون

140..-150..  زٌتون 1،2 

150..-160..  زٌتون 3،4 

 (2أساسٌة)

 علم الصرف
 األحد

130..-140.. 
 طواهري

 طواهري 1،2 ..150-..140

 طواهري 3،4 ..160-..150

 اللسانٌات العامة
 االثنٌن

80..-90.. 

 قرزٌز 1،2 ..1.0-..90 دبٌش

 قرزٌز 3،4 ..110-..1.0

 منهجٌة

المناهج النقدٌة 
 المعاصرة

 االثنٌن
130..-140..  

 بن قٌراط 1،2 ..150-..140 بن قٌراط

 قٌراطبن  3،4 ..160-..150

األسلوبٌة وتحلٌل 
 الخطاب

 الثالثاء
80..-90..  

 قرزٌز
 قرزٌز 1،2 ..1.0-..90

 قرزٌز 3،4 ..110-..1.0

مدخل إلى األدب 
 المقارن

 الثالثاء
130..-140.. 

 شاوي
 شاوي 1،2 ..150-..140

 شاوي 3،4 ..160-..150

 استكشافٌة

مدخل إلى األدب المغاربً 
 األجنبٌة()المكتوب باللغة 

 األربعاء
 

 مغمولً 1،2 ..90-..80 

 مغمولً 3،4 ..1.0-..90

 األربعاء األدب الشعبً العام
 

 ف0براهٌمً 1،2 ..150-..140 

 ف0براهٌمً 3،4 ..150-..140

 أفقٌة
  الخمٌس لغة أجنبٌة)أنجلٌزٌة(

 نعٌجة 1،2 ..110-..1.0

 مراد 3،4 ..110-..1.0

 

  



 ل م د( -لٌسانس (الّسنة الثالثة 
 لسانٌات عامة( / )تخصص

 
 

 المادة وحدة التعلٌم
تارٌخ 

 المحاضرة

األستاذ 
توقٌت األعمال  المحاضر

 موجهة

األفواج 
 األستاذ المعنٌة

 (1أساسٌة )

 لسانٌات عربٌة
 األحد

80..-90.. 
 

 ح0 روابحٌة

90..-1.0..  ح0 روابحٌة 1،2 

90..-1.0..  روابحٌةل0  3،4 

1.0..-110..  ل0 روابحٌة 5،6 

 لسانٌات النص
 األحد

130..-140.. 
 قاشً

 قاشً 1،2،3 ..150-..140
 قاشً 4،5،6 ..160-..150

 (2أساسٌة)

 مدارس نحوٌة
 االثنٌن

80..-90.. 
 قرٌنً

 قرٌنً 1،2،3 ..1.0-..90

 قرٌنً 4،5،6 ..110-..1.0

 علم الداللة
 االثنٌن

130..-140.. 

 حماٌدٌة 1،2،3 ..150-..140 حماٌدٌة
 م0 حالسً 4،5،6 ..150-..140

 منهجٌة

 لغويمنهجٌة البحث ال
 الثالثاء

80..-90..  

 أهقٌلً 1،2،3،4 ..1.0-..90 أهقٌلً

 بركانً 5،6 ..1.0-..90

 مصطلحٌة
 الثالثاء

130..-140..  
 جودي

 جودي 1،2،3 ..150-..140
 غرٌب 4،5،6 ..150-..140

 معجمٌة
 األربعاء

80..-90.. 
 نعٌجة

 نعٌجة 1،2،3 ..1.0-..90
 نعٌجة 4،5،6 ..110-..1.0

 استكشافٌة

 / األربعاء أدب جزائري
 حالسً 1،2،3 ..140-..130

 حالسً 4،5،6 ..150-..140

 / األربعاء نظرٌة النظم
 دبٌش 1،2،3 ..150-..140

 دبٌش 4،5،6 ..140-..130

 أفقٌة
ترجمة المصطلحات 

 اللغوٌة
 الخمٌس

 حمالوي 1،2 ..90-..80 /

 حمالوي 304 ..1.0-..90 

 درغوم 5،6 ..1.0-..90 /

 

  



 ل م د( -لٌسانس (الّسنة الثالثة 

 )تخصص: أدب عربً(

 

 

 المادة وحدة التعلٌم
تارٌخ 

 المحاضرة
األستاذ 

 المحاضر
األعمال توقٌت 
 موجهة

األفواج 
 المعنٌة

 األستاذ

 (1أساسٌة )

قضاٌا النص الشعري 
 القدٌم

 األحد
90..-1.0.. 

 سعدونً
 سعدونً 1،2 ..110-..1.0

 عبسً 3،4،5 ..110-..1.0

جمالٌات السرد 
 العربً القدٌم

 األحد
130..-140.. 

 معلم
 معلم 1،2 ..150-..140

 بومعزة 3،4،5 ..150-..140

 (2أساسٌة)

قضاٌا النص الشعري 
 الحدٌث والمعاصر

 االثنٌن
90..-1.0.. 

 قٌدوم
 قٌدوم 1،2 ..110-..1.0

 سعادنة 3،4،5 ..110-..1.0

السردٌات العربٌة 
 الحدٌثة والمعاصرة

 االثنٌن
130..-140.. 

 بومعزة
 بومعزة 1،2 ..150-..140

 بومعزة 3،4،5 ..160-..150

 منهجٌة

 البحث األدبًمنهجٌة 
 الثالثاء
80..-90.. 

 زقادة
 زقادة 1،2 ..1.0-..90

 زقادة 3،4،5 ..110-..1.0

 أدب الطفل
 الثالثاء

130..-140.. 
 عساسلة

 عساسلة 1،2 ..150-..140

 عساسلة 3،4،5 ..160-..150

اآلداب العالمٌة 
 المعاصرة

 الشمالً األربعاء
 الشمالً 1،2،3 ..90-..80

 شاوي 4،5 ..90-..80

 استكشافٌة

 / األربعاء األدب الصوفً
 كربوش 1،2 ..1.0-..90

 كربوش 3،4،5 ..110-..1.0

األدب العربً 
 واالستشراق

 / األربعاء
 بن قٌراط 1،2،3 ..140-..130

 بن قٌراط 4،5 ..150-..140

 الخمٌس لغة أجنبٌة متخصصة أفقٌة
 بخاخشة 10203 ..1.0-..90 /

 مراد 405 ..1.0-..90 /



 ل م د( -لٌسانس (الّسنة األولى ماستر 

 )تخصص: لسانٌات تطبٌقٌة(

 

 تارٌخ المحاضرة المادة وحدة التعلٌم
األستاذ 
 المحاضر

توقٌت األعمال 
 موجهة

األفواج 
 المعنٌة

 األستاذ

 (1أساسٌة )

 قضاٌا اللسانٌات
 السبت

130..-140.. 
 عمٌار

 عمٌار 1،2،3 ..150-..140

 األحد
80..-90.. 

 عمٌار 4،5،6

 األحد
90..-1.0.. 

 عمٌار 7،8،9

 تعلٌمٌة النصوص
 األحد

130..-140.. 
 بلعز

 بلعز 1،2 ..150-..140

 جالٌلٌة 3،4،5،6 ..150-..140

 العاٌش 7،8،9 ..150-..140

 (2أساسٌة)

 علم المصطلح
 االثنٌن

80..-90.. 
 طواهري

 طواهري 1،2،3 ..1.0-..90

 بوعمامة 4،5 ..1.0-..90

 بوعمامة 6،7 ..110-..1.0

 بناء المناهج
 االثنٌن

130..-140.. 
 بركانً

 بركانً 1،2،3 ..150-..140

 بركانً 4،5،6 ..160-..150

 بركانً 7،8،9 ..170-..160

 منهجٌة

الصوتٌات واللهجات 
 العربٌة

 الثالثاء
80..-90..  

 دحمانبن 

 بن دحمان 1،2،3 ..1.0-..90

 بن دحمان 4،5،6 ..110-..1.0

 بودٌار 7،8،9 ..1.0-..90

 تقنٌات الكتابة العلمٌة
 الثالثاء

130..-140..  
 هادف

 هادف 7،8،9 ..150-..140

 مومنً 1،2،3 ..150-..140

 مومنً 4،5،6 ..160-..150

 / األربعاء فنٌات القراءة

 حماٌدٌة 1،3،3 ..90-..80

 حماٌدٌة 4،5 ..1.0-..90

 لحمر 6،7،8،9 ..1.0-..90

 استكشافٌة

 / األربعاء اللسانٌات النفسٌة

 براهمً 3،4،5 ..150-..140

 براهمً 7،8،9 ..160-..150

 س0 حماٌدٌة 1،2،6 ..160-..150

 / الخمٌس العربٌة والحاسوب

80..-90..  ثماٌنٌة 1،2،3 

80..-90..  جالٌبٌة 4،5،6 

90..-1.0..  جالٌبٌة 7،8،9 

 الخمٌس لغة أجنبٌة أفقٌة

/ 1.0..-110..  زروال 102 

 110..-120..  زروال 406 

 1.0..-110..  فراقة 305 

 80..-90..  فراقة 70809 

 

  



(الّسنة األولى ماستر  ل م د( / )تخصص: أدب جزائري( -لٌسانس   

 

 تارٌخ المحاضرة المادة وحدة التعلٌم
األستاذ 
 المحاضر

توقٌت األعمال 
 موجهة

األفواج 
 المعنٌة

 األستاذ

 (1أساسٌة )

الشعر الجزائري 
 القدٌم

 األحد
90..-1.0.. 

 بومهرة
 بودربالة 1،2،3 ..110-..1.0

 سوسً 4،5،6،7 ..110-..1.0

الجزائري النثر 
 القدٌم

130..-
140.. 

 سلطانً
 سلطانً 1،2،3 ..150-..140

 سلطانً 4،5،6،7 ..160-..150

 (2أساسٌة)

النقد األدبً 
 الجزائري

 االثنٌن
80..-90.. 

 ف0براهٌمً
 ف0براهٌمً 1،2،3 ..1.0-..90

 ف0براهٌمً 4،5،6،7 ..110-..1.0

 أدب مغاربً قدٌم
 االثنٌن
130..-
140.. 

 سعدونً
 سعدونً 1،2،3 ..150-..140

 سعدونً 4،5،6،7 ..160-..150

 منهجٌة

تقنٌات البحث 
 األكادٌمً

 الثالثاء
90..-1.0..  

 زرقٌن
 زرقٌن 1،2،3،4 ..110-..1.0

 بوشٌبة 5،6،7 ..110-..1.0

 تحلٌل الخطاب
 الثالثاء
130..-
140.. 

 معلم
 معلم 1،2،3 ..150-..140

 معلم 4،5،6،7 ..160-..150

 / األربعاء علم النفس األدبً
 طرش 1،2،3 ..1.0-..90

 طرش 4،5،6،7 ..110-..1.0

 استكشافٌة

 / األربعاء أدب تفاعلً
 بوخناف 1،2،3 ..110-..1.0

 بوخناف 4،5،6،7 ..1.0-..90

الشعر الجزائري 
 المكتوب بالفرنسٌة

 / الخمٌس
80..-90..  العباسً 1،2،3 

90..-1.0..  العباسً 4،5،6،7 

 / الخمٌس لغة أجنبٌة أفقٌة

90..-1.0..  بخاخشة 1 

90..-1.0..  نعٌجة 203 

80..-90..  نعٌجة 405 

80..-90..  مراد 607 



 ل م د( -لٌسانس (الّسنة الثانٌة ماستر 

 )تخصص: لسانٌات تطبٌقٌة(

 

 المحاضرةتارٌخ  المادة وحدة التعلٌم
األستاذ 
 المحاضر

توقٌت األعمال 
 موجهة

األفواج 
 المعنٌة

 األستاذ

 (1أساسٌة )

 قضاٌا اللسانٌات
 الخمٌس

80..-90.. 
 ح0 روابحٌة

 ح0 روابحٌة 1،2 ..1.0-..90

 ح0 روابحٌة 3،4،5 ..110-..1.0

 تعلٌمٌة النصوص
 األحد

80..-90.. 
 بلعز

 بلعز 1،2 ..1.0-..90

 بلعز 3،4،5 ..110-..1.0

 (2أساسٌة)

 التصحٌح اللغوي
 األحد

130..-140.. 
 عمٌار

 حفظ هللا 3،4،5 ..150-..140

 حفظ هللا 1،2 ..160-..150

 تعلٌمٌة النحو العربً
 االثنٌن

80..-90.. 
 ل0 روابحٌة

 ل0 روابحٌة 1،2 ..1.0-..90

 ل0 روابحٌة 3،4،5 ..110-..1.0

 منهجٌة

 اللسانٌات الوظٌفٌة
 االثنٌن

130..-140..  
 إ0 براهمً

 إ0 براهمً 1،2 ..150-..140

 إ0 براهمً 3،4،5 ..160-..150

 اللسانٌات العربٌة
 الثالثاء

80..-90..  
 ثماٌنٌة

 ثماٌنٌة 1،2 ..1.0-..90

 ثماٌنٌة 3،4،5 ..110-..1.0

 / الثالثاء صناعة المعاجم
 قاشً 1،2 ..150-..140

 بن دحمان 3،4،5 ..160-..150

 استكشافٌة
 / الثالثاء القٌاس واالشتقاق

 هادف 1،2 ..160-..150

 هادف 3،4،5 ..150-..140

نظرٌات لسانٌة 
 معاصرة

 / األربعاء
140..-150..  بوٌران 1،2 

 150..-160..  بوٌران 3،4،5 

 أخالقٌات المهنة أفقٌة
 األربعاء

130..-140.. 
 / / / خشة

 
  



 ل م د( -لٌسانس (الّسنة الثانٌة ماستر 
 )تخصص: أدب جزائري(

 

 تارٌخ المحاضرة المادة وحدة التعلٌم
األستاذ 
 المحاضر

توقٌت األعمال 
 موجهة

األفواج 
 المعنٌة

 األستاذ

 (1أساسٌة )

األدب الصوفً 
 الجزائري

 الخمٌس
80..-90.. 

 سوسً
 سوسً 1،2 ..1.0-..90

 سوسً 3،4،5 ..110-..1.0

النص المسرحً 
 الجزائري

 األحد
80..-90.. 

 موات
 حالسً 1،2 ..1.0-..90

 موات 3،4،5 ..1.0-..90

 (2أساسٌة)

األدب الشعبً 
 الجزائري

 األحد
130..-140.. 

 زقادة
 زقادة 3،4،5 ..150-..140

 زقادة 1،2 ..160-..150

الشعر الجزائري 
 المعاصر

 االثنٌن
80..-90.. 

 قٌدوم
 قٌدوم 1،2 ..1.0-..90

 قٌدوم 3،4،5 ..110-..1.0

 منهجٌة

تحلٌل الخطاب النثري 
 الجزائري

 االثنٌن
130..-140..  

 بعداش
 بعداش 1،2 ..150-..140

 بعداش 3،4،5 ..160-..150

التحلٌل 
 االنثروبولوجً لألدب

 الثالثاء
8-0..-90..  

 بودروعة
 بودروعة 1،2 ..1.0-..90

 بودروعة 3،4،5 ..110-..1.0

نظرٌات نقدٌة 
 معاصرة

 / الثالثاء
 زٌتون 1،2 ..140-..130

 العباسً 3،4،5 ..150-..140

 استكشافٌة
 / الثالثاء أدب مغاربً معاصر

 الشمالً 1،2 ..150-..140

 الشمالً 3،4،5 ..140-..130

 علوم االتصال
 األربعاء

140..-150.. 
 / / / بودروعة

 أخالقٌات المهنة أفقٌة
 األربعاء

130..-140.. 
 / / / خشة

 


