وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ///المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة///قسم اللغة و األدب العربي  ///كلية اآلداب و اللغات
* استعمال الزمن الخاص بالسنة األولى ليسانس *السداسي الثاني (ل.م.د  * )LMDالموسم الجامعي *2017-2016:بتاريخ 2017/01/29:
التوقيت

األيام

10.00-8.30
ف 4فقه اللغة أ/أ.عبد العالي قا 06

الفترة الصباحية
11.30-10.00

13.00-11.30

ف+1ف 2تقنيات البحث  2أ/د.مباركي قامد04

ف 5مصادر اللغة أ/أ.ة جاليلي سمية قا 12

ف 1إعالم آلي /أ.بن عنان قا مخ1

ف3علم النحو أ/أ.بوعمامة قا 07

ف 1تقنيات التعبير الكتابي أ/أ.مسعود قا 12

ف 3نص أدبي قديم (نثر) أ/أ.مرين ع قا12

ف 1فقه اللغة أ/طيب هشام قا 11

ف 6مصادر اللغة أ/جباري قا 06

األحد

فقه اللغة .د.جاليلي سمية

14.30-13.00

ف 6نص أدبي قديم (نثر)أ/أ.ة بهيلي لقا 21

ف 6إعالم آلي /أ.بن عنان قا مخ 1

ف 2إعالم آلي /أ.بن عنان قا مخ1
ف 6تقتيات التعبير الكتابي أ/أعمير قامد2

ف 4إعالم آلي /أ.بن عنان قا مخ 1

ف 5نص أدبي قديم (نثر) أ/أ.طهراوي قا7

الفترة المسائية
16.00-14.30

17.30-16.00

ف+3ف 4مصادر اللغة أ/جباري قا مد04
ف 5علم النحو أ/أ.عمير قا07

ف 2نقد أدبي قديم أ/طيب هشام قا 12

ف 1نص أدبي قديم(نثر)أ/أ.ة بهيليل قا10
ف 4تقنيات التعبير الكتابي أ/أ.عمير قا09

لغة أجنبية /أ.بوخيرة
مد 04

االثنين

مد 4
ف 1علم النحو أ/أ.تيلولي قا 11

ف 1مصادر اللغة أ/مصطفاوي قا 09

ف 2علم النحو أ/أ.بولنوار قا 11

ف 3إعالم آلي /أ.بن عنان قا مخ 1

نقد أدبي قديم د.بوخال
مد 04

نص أدبي قديم (نثر)
أ.ة بهيليل مد04

الثالثاء

علم النحو .أ زالطي مد
04

ف 4نقد أدبي قديم أ/أ.بوترعة قا 07

ف 6علم النحو أ/عيساوي قا 12

ف 3تقنيات التعبير الكتابي أ/أ.مسعود قا 09

األربعاء

ف 5فقه اللغة أ/أ.ساعد قا 10

مصادر اللغة و األدب و
النقد
الخميس

د.سيرات مد 04

ف 2نص أدبي قديم (نثر)أ /حرشاية قا 10

ف 4نص أدب قديم (مثر )أ/حرشاية قا 07

ف 3نص أدبي قديم (نثر ) أ/أ.بوترعة قا 06

ف 5تقنيات التعبير الكتابي أ/أ.مسعود قا 20

ف 6تقنيات البحث2أ/أ.بن صالح قاماستر2

ف 6فقه اللغة أ/أ.عطاوي قا ماستر 2

حضارة إنسانية

ف 5إعالم آلي /أ.ة نور الهدى قا مخ 01

ف 2فقه اللغة أ/أ .عبد العالي قا 12

ف 1تقنيات التعبير الكتابي أ/أ.مسعود قا09

ف 4تقنيات البحث 2أ/أ.رميتة قا 12

ف 5تقنيات البحث 2أ/أ.بن صالح قا 11

ف4فقه اللغة أ/أ.عبد العالي قا 07

ف 5نقد أدبي قديم أ/أ.ة كبير قا 10

ف 1نقد أدبي قديم أ/أ.بوترعة قا 10

ف 3تقنيات البحث 2أ/أ.رميتة قا 12
ف 6نقد أدبي قديم أ/أ.بوترعة قا 13

ف 3فقه اللغة أ /مصطفاوي قا ماستر 2

ف 1تقنيات البحث 2أ/أ.رميتة قا ماستر2

أ.رميتة مد 04

رئيس القسم

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ///المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة///قسم اللغة و األدب العربي  ///كلية اآلداب و اللغات

* استعمال الزمن الخاص بالسنة الثانية ليسانس (ل.م.د) شعبة الدراسات األدبية *السداسي الرابع* الموسم الجامعي *2017-2016:بتاريخ 2017/01/29:
التوقيت

األيام

الفترة الصباحية
11.30-10.00

10.00-8.30

علم الصرف د.بوعصابة
األحد

مد 4

ف 1علم الصرف2أ/أبوعمامة قا 07

مدخل إلى اآلداب
العالمية د.بلية مد 04

ف 3مد إلى اآلداب العالمية أ/أمرين م قا
ماستر2

ف 3الحداثة في األدب العربي أ/أ ضيف اهلل

نظرية األدب د.بكري
مد 4

االثنين

ف 2لسانيات تطبيقية أ/أ.ةبهيليل قا 06

لسانيات تطبيقية
د.بوعصابة مد 4

قا 12

13.00-11.30

14.30-13.00

ف 3نقد عربي معاصر أ/أ.بن فريحة قا 15

ف 1نص أدبي معاصر أ/د.لخضاري قا9

ف 2+1شعرية عربيةأ/أ.ضيف اهلل قامد3
ف 3شعرية عربية أ/د.هشام قا 06

الفترة المسائية
16.00-14.30

17.30-16.00

ف 2+1م.إلى اآلداب العالميةأ/أ مرين م قا مد2

نقد عربي معاصر د.ة
.لخضاري مد 4
ف 2+1نقد عربي معاصر أ/أ.ة كبير قا مد 2
ف 3المدارس اللسانية أ /د هشام قا 11

الثالثاء
ف 1لسانيات تطبيقية  /أ عطاوي قا 11
ف 3علم الصرف  2أ  /أ زالطي قا 12

األربعاء
الخميس

مدارس لسانية أ.ولد قادة
ماستر 2

ف 1المدارس اللسانية أ/أ.عزوز قا 07

نص أدبي معاصر أ .عداد
مد 4

ف 2م.إلى اآلداب العالمية أ/د.سيرات قا14

ف 2مدارس لسانيةأ/أولد قادة قا 09

ف 1مدارس لسانية أ/أ.ولد قادة قا 09

ف 1نظرية األدب أ/أ.محمدي قا 12

ف 2نظرية األدب أ/أ.محمدي قا 12

ف 2مدارس لسانية أ/أعزوز قا 06

لغة أجنبية أ.ة بوشتة
مد 4

ف 3نظرية األدب أ/أ.ة بلهاشمي قا 10

رئيس القسم

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ///المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة///قسم اللغة و األدب العربي  ///كلية اآلداب و اللغات

* استعمال الزمن الخاص بالسنة الثانية ليسانس (ل.م.د) شعبة الدراسات اللغوية *السداسي الرابع* الموسم الجامعي *2017-2016:بتاريخ 2017/01/29:
التوقيت

األيام

10.00-8.30

علم الصرف2

الفترة الصباحية
11.30-10.00

13.00-11.30

ف 1علم الصرف2أ/أ.بولنوار قا10

مدخل إلى اآلداب

ف 2علم الصرف2أ/أ.بوعمامة قا08

األحد

لسانيات تطبيقية

ف 2لسانيات تطبيقة أ/د .جاليلي سمية قا10

ف 2نظرية األدب أ/مرين ع قا18

االثنين

د.بوعصابة مد4
ف 1نقد عربي معاصر أ/أ.ة كبير قا 09

17.30-16.00
ف 1لسانيات تطبيقةأ/د.جاليلي سمية
قا06

العالمية د.بلية مد4

د .بوعصابة مد 4
ف 1نظرية األدب أ/أ.د موساوي قا10

14.30-13.00

الفترة المسائية
16.00-14.30

نقد عربي معاصر
د.لخضاري مد4

ف 1م.إلى اآلداب العالمية أ/د.بلية قا 12

ف2نقد عربي معاصر أ/د.بكري قا10

ف 2+1أ /مستويات التحليل اللساني
أ.تيلولي قا مد2

نظرية األدب
الثالثاء

د.بكري مد 4
ف 2نص أدبي معاصر أ/أ.عداد قا 06

نص أدبي معاصر

األربعاء

أ.عداد مد 04
مدارس لسانية

ف 1مدارس لسانية أ/أ.عزوز قا 07
ف 2م.إلى اآلداب العالمية أ/د.سيرات قا14

ف 2مدارس لسانية أ/أ.عزوز قا06

لغة أجنبية
أ.ة بوشتة
مد 4

ف 2+1فلسفة اللغة أ /أ.عزوز قا ماستر 02

الخميس

أ.ولد قادة ماستر 2

رئيس القسم

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ///المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة///قسم اللغة و األدب العربي  ///كلية اآلداب و اللغات

* استعمال الزمن الخاص بالسنة الثانية ليسانس (ل.م.د) شعبة الدراسات النقدية *السداسي الرابع* الموسم الجامعي *2017-2016:بتاريخ 2017/01/29:
التوقيت

األيام

10.00-8.30

علم الصرف2

الفترة الصباحية
11.30-10.00
ف 1علم الصرف2أ/أ.تيلولي قا 09

األحد

13.00-11.30

14.30-13.00

ف 1م.إلى اآلداب العالمية أ/أ.مرين محمد قا13

مدخل إلى اآلداب
العالمية د.بلية مد4

د .بوعصابة مد 4

ف 1نقد عربي معاصرأ/د.لخضاري

لسانيات تطبيقية

قا10

االثنين

د.بوعصابة مد4

الفترة المسائية
16.00-14.30

17.30-16.00

نقد عربي معاصر
د.لخضاري مد4
ف 1النقد والمعارف أ/أ.سعيدي قا12

نظرية األدب
الثالثاء

د.بكري مد 4
ف 1نقد أدبي جزائري أ/أ.بوترعة قا 16

نص أدبي معاصر

ف 1مدارس لسانية أ/د.بداوي قا 15

األربعاء

أ.عداد مد 04
مدارس لسانية

ف 1نظرية األدب أ/أ.بلهاشمي قا 10

ف 1لسانيات تطبيقيةأ/أ.عطاوي

قا10

لغة أجنبية
أ.ة بوشتة
مد 4

ف 1نص أدبي معاصر أ/أ.عداد قا 07

الخميس

أ.ولد قادة ماستر 2

رئيس القسم

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ///المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة///قسم اللغة و األدب العربي  ///كلية اآلداب و اللغات

* استعمال الزمن الخاص بالسنة الثالثة دراسات اللغوية *السداسي السادس (ل.م.د  *)LMDالموسم الجامعي *2017-2016:بتاريخ 2017/01/29:
**تخصص لسانيات عامة **
التوقيت

األيام

10.00-8.30

الفترة الصباحية
11.30-10.00
ف 1الصوتيات أ/أ.شايط قا 11

13.00-11.30
ف 2الصوتيات أ/أ.شايط قا 11

14.30-13.00
ف 2+1المصطلحية أ+مح
أ.شايط

األحد

ماستر (2مادة مؤقتة)
ف 2النحو الوظيفي أ/أ.طهراوي قا 11
ف 1أصول النحو أ/بن عطة قا 10

ف 1النحو الوظيفي أ/أ.طهراوي قا 11
ف 2أصول النحو أ/أ بن عطة قا 10

الفترة المسائية
16.00-14.30

أصول النحو
أ.د دويس قا 11

17.30-16.00

النحو الوظيفي
أ.طهراوي قا ماستر 2

علم التراكيب
أ.د جاليلي أحمد قا مساتر 2

االثنين

(مادة إجبارية أم+مح)ف2+1
ف/ 2+1لسانيات عربية

ف 2+1علم المفردات أ/أ.ساعد قا ماستر2

ف 2علم الداللة 2أ /د.بداوي قا 10

الحكامة والمواطنة
أ.ديدوح قا ماستر2

أ.عطاوي قا ماستر 02

ف 1علم الداللة 2أ/عيساوي قا

07

الثالثاء

(مادة مؤقتة وإجبارية
مح+أ)
ف 2+1ترجمة المصطلحات اللغوية أ/أ.ولد
قادة مد( 4مادة مؤقتة واجبارية

ف 2+1منهجية البحث اللغوي

علم الداللة  2د.بداوي

مح +أ/د.هشام قا  ( 06إجبارية

قا ماستر 02

األربعاء

الحضور ومادة مؤقتة )

الخميس

رئيس القسم

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ///المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة///قسم اللغة و األدب العربي  ///كلية اآلداب و اللغات

* استعمال الزمن الخاص بالسنة الثالثة دراسات أدبية *السداسي السادس (ل.م.د  *)LMDالموسم الجامعي *2017-2016:بتاريخ 2017/01/29:
**تخصص أدب جزائري**
التوقيت

األيام

10.00-8.30
ف 2+1المسرح الجزائري أ/د.بلية قا 11

الفترة الصباحية
11.30-10.00

14.30-13.00

13.00-11.30

ف 1األدب المقارن أ/أ.دموساوي قا 09

بيبلوغرافيا األدب الجزائري

الفترة المسائية
16.00-14.30

17.30-16.00

ف2األدب المقارن أ/أ.د.موساوي قا 12

األحد

أ.بوصوري قا 12
ف 2نص شعري جزائري أ/أ.بوصوري قا08

ف1بيبلوغرافيا األدب الجزائري أ/أبوصوري

قا12

ف1نص شعري جزائري أ/أ.بوصوري قا12

االثنين
ف2بيبلوغرافيا األدب الجزائري أ/د.بلية قا 9

الحكامة والمواطنة
أ.ديدوح قا ماستر2
الثالثاء
األربعاء

النص السردي الجزائري
المعاصر أ.ة بلهاشمي
قا ماستر02

ف 2نص سردي جزائري معاصرأ/أبلهاشمي قا12

النص الشعري الجزائري

ف 2+1نقد جزائري معاصرأ/أ.د قيطون قا مد3

ف 1نص سردي جزائري معاصرأ/أبلهاشمي

قا12

ا

النقد األدبي الجزائري
المعاصر أ.معروف
قا ماستر02

الخميس

المعاصر أ.د.قيطون مد3

رئيس القسم

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ///المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة///قسم اللغة و األدب العربي  ///كلية اآلداب و اللغات

* استعمال الزمن الخاص بالسنة األولى ماستر *تخصص أدب عربي حديث و معاصر* السداسي الثاني* الموسم الجامعي *2017-2016:بتاريخ 2017/01/29:
التوقيت

األيام

10.00-8.30

الفترة الصباحية
11.30-10.00

13.00-11.30

14.30-13.00
أدب جزائري قديم أ/أ.بوصوري قا11

الفترة المسائية
16.00-14.30

17.30-16.00

نصوص من األدب الحديث أ/د.بوخال قا

ماستر2

األحد
االثنين

تعليمية النص المدرسي
أ.رافعي قا ماستر2
(مح+أ) إجبارية الحضور
نصوص من النثر الصوفي
العام أ.بن طالب /قا09

قضايا صرفية
أ.بوعمامة /قا 16
نصوص من النثر الصوفي العام أ/أ.بن طالب قا09

الثالثاء

المصطلحات األدبية
أ ساعد /قا ماستر02
(مح +أ) إجبارية
الحضور

األربعاء

كيفية البحث في المعاجم
د.سيرات /قا(21مح+أ)
إجبارية الحضور

لغة أجنبية
أ.ة بوشتة /مد 4

الخميس

رئيس القسم

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ///المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة///قسم اللغة و األدب العربي  ///كلية اآلداب و اللغات

* استعمال الزمن الخاص بالسنة األولى ماستر *تخصص نقد أدبي حديث و معاصر* السداسي الثاني* الموسم الجامعي *2017-2016:بتاريخ 2017/01/29:
التوقيت

األيام

10.00-8.30

الفترة الصباحية
11.30-10.00

13.00-11.30

14.30-13.00

األحد

المصطلح النقدي
د .لخضاري /قا 10

الفترة المسائية
16.00-14.30

17.30-16.00

المصطلح النقدي أ/د.لخضاري قا10

االثنين

النقد النسقي
د.هشام /قا 11
(مح+أ) إجبارية الحضور
الثالثاء

النقد الثقافي
د.بوخال /قا 10
(مح+أ) إجبارية
الحضور

نظرية القراءة
أ.بوترعة /قا 10
األربعاء

(مح+أ) إجبارية الحضور

تقنيات تحقيق النصوص
أ.د قيطون /قا 16
(مح+أ) إجبارية الحضور

لسانيات النص
أ .ولد قادة /قا 10

لغة أجنبية
أ.ة بوشتة /مد 4

الخميس

رئيس القسم

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ///المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة///قسم اللغة و األدب العربي  ///كلية اآلداب و اللغات

* استعمال الزمن الخاص بالسنة األولى ماستر *تخصص لسانيات عربية * السداسي الثاني *الموسم الجامعي *2017-2016:بتاريخ 2017/01/29:
التوقيت

األيام

10.00-8.30

الفترة الصباحية
11.30-10.00

13.00-11.30

األحد

لسانيات تطبيقية
د.بوعصابة /قا 16

االثنين

مدخل إلى القراءات
القرآنية
أ.د دويس /قا ماستر 02

قضايا اللغة في كتب التفسير
د.ربيعي /قا09
تعليمية النحو العربي
أ.رافعي /قا 10
(مح+أ) إجبارية الحضور

14.30-13.00

الفترة المسائية
16.00-14.30

17.30-16.00

الخالف النحوي
أ.د جاليلي أحمد /قا 12
(مح+أ) إجبارية الحضور
قضايا اللغة في كتب التفسير أ/د.ربيعي قا09

مدارس لسانية أ/أ.ساعد قا 09

مدارس لسانية
د.بداوي /قا 09

الثالثاء

تقنيات االتصال
أ .كرفيس /قا 09

اللسانيات التطبيقية أ/أ.عزوز قا 09

لغة أجنبية
أ.ة بوشتة /مد 4

األربعاء

(مح+أ) إجبارية الحضور

الخميس

رئيس القسم

