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 2020/2021السنة الجامعٌة:     السداسً الثانً  األولى ماستر / تخصص: أدب جزائري  نةلس  توقٌت ا

 7الفوج 6الفوج 5الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1الفوج الساعة
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 20المدرج  قيدوم / أ.د/ ميلود/  -محـــــــاضرة -الشعر الجزائري الحديث  00.00-00.00

00.00-00.00 
علم االجتماع األدبً/ 

 9طرش/
علم االجتماع األدبً/ 

 10معلم/
 رواٌة جزائرٌة/

 13موات/
نثر جزائري حدٌث/ 

 14الشمالً/
تقنٌات البحث / 

 15زرقٌن/
نثر جزائري مكتوب 

 16/العباسً/ةبالفرنسٌ
 شعر جزائري حدٌث/

 17قٌدوم/

00.00-00.00 
تقنٌات البحث / 

 9زرقٌن/
 جزائرٌة/رواٌة 

 10موات/
نثر جزائري مكتوب 

 13/العباسً/ةبالفرنسٌ
علم االجتماع األدبً/ 

 14معلم/
 شعر جزائري حدٌث/

 15قٌدوم/
أدب 

 16الرحلة/عثامنٌة/
نثر جزائري حدٌث/ 

 17الشمالً/

00.00-00.00 
 رواٌة جزائرٌة/

 9موات/
أدب 

 10الرحلة/عثامنٌة/
علم االجتماع األدبً/ 

 13معلم/
جزائري مكتوب نثر 

 14/العباسً/ةبالفرنسٌ
 إعالم آلي

نثر جزائري حدٌث/ 
 16الشمالً/

ف. تقنيات البحث/ 
 11/براهيمي

00.00-00.00        

00.00-00.00   
أدب 

 13/سوسًتفاعلً/
أدب 

 14الرحلة/عثامنٌة/
  إعالم آلي 15بوٌطٌقا/ مومنً/

 17/سوسًتفاعلً/ أدب 16بوٌطٌقا/ مومنً/   إعالم آلي   00.00-00.00

00.00-00.00  
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 20د. نادية موات / المدرج  /  -محـــــــاضرة -الرواية الجزائرية  00.00-00.00

 9بوٌطٌقا/ مومنً/ 00.00-00.00
 شعر جزائري حدٌث/

 10قٌدوم/
تقنٌات البحث / 

 13زرقٌن/
خشة  أدب تفاعلً/

/14 
أدب 

 15/سوسًتفاعلً/
 جزائرٌة/رواٌة 

 16موات/
علم االجتماع األدبً/ 

 17معلم/

 10بوٌطٌقا/ مومنً/ 9خشة / أدب تفاعلً/ 00.00-00.00
 شعر جزائري حدٌث/

 13قٌدوم/
تقنٌات البحث / 

 14زرقٌن/
نثر جزائري مكتوب 

 15/العباسً/ةبالفرنسٌ
علم االجتماع األدبً/ 

 16معلم/
 رواٌة جزائرٌة/

 17موات/

00.00-00.00 
 جزائري حدٌث/شعر 

 9قٌدوم/
تقنٌات البحث / 

 10زرقٌن/
 أدب الرحلة/

 13عثامنٌة/
 14بوٌطٌقا/ مومنً/

علم االجتماع األدبً/ 
 15معلم/

 أدب تفاعلً/
 16/سوسً

نثر جزائري مكتوب 
 17/العباسً/ةبالفرنسٌ

00.00-00.00        
 20المدرج  عثامنٌة// د. أحالم  -محـــــــاضرة -أدب الرحلــــــــة  00.00-00.00

00.00-00.00 
 نثر جزائري حدٌث/

 9سعدونً/
 إعالم آلي  إعالم آلي

 أدب الرحلة/
 15عثامنٌة/

 إعالم آلي 

 إعالم آلي 00.00-00.00
 نثر جزائري حدٌث/

 10سعدونً/
     

00.00-00.00  
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 20/ المدرج أ.د/ فرٌدة  زرقٌن   /  -محـــــــاضرة -تقنيات البحث األكاديمي  00.00-00.00
 20مومنً / المدرج  / د. سعٌد -محـــــــاضرة -البوٌطٌقا  00.00-00.00

00.00-00.00 
نثر جزائري مكتوب 

 9/العباسً/ةبالفرنسٌ
خشة  أدب تفاعلً/

/10 
 13بوٌطٌقا/ مومنً/

 شعر جزائري حدٌث/
 14قٌدوم/

 رواٌة جزائرٌة/
 15موات/

تقنٌات البحث / 
 16زرقٌن/

 أدب الرحلة/
 17عثامنٌة/

 9أدب الرحلة/عثامنٌة/ 00.00-00.00
نثر جزائري مكتوب 

 10/العباسً/ةبالفرنسٌ
 نثر جزائري حدٌث/

 13سعدونً/
 رواٌة جزائرٌة/

 14موات/
نثر جزائري حدٌث/ 

 15الشمالً/
 شعر جزائري حدٌث/

 16قٌدوم/
 17بوٌطٌقا/ مومنً/

00.00-00.00        
 20المدرج  سعدونً/ / د. العاٌش  -محـــــــاضرة -النثر الجزائري الحدٌث 00.00-00.00


