جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي
األيام

التوقيت
األحد

جدول التوزيع الزمني للطلبة

السنة الجامعية  9191/9102 :المستوى :الثالثة أدب

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

الحكامة و المواطنة

النص السردي المغاربي د.بن

النص السردي المغاربي

المسرح المغاربي

د.م كلثوم م211ب

الشيخ قا99

د.زيتوني م211ب

اإلثنين

المسرح المغاربي د.معمري قا
92

أدب الهامش
د .بن الشيخ 921ب

الثالثاء

األربعاء
الخميس

السداسي الثاني

الفوج األول

النص الشعري المغاربي
د.فائزة خمقاني 211ب

أدب شعبي مغاربي
د.حمزاوي قا 91

(مح)د.معمري م211ب

أدب مقارن

أدب شعبي مغاربي

النص الشعري المغاربي

د.محدادي 921

د.سيكبير م921

أ.حياة بن الشيخ قا 92

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

السداسي الثاني

أدب
األيام
التوقيت
األحد

السنة الجامعية  9191/9102 :المستوى :الثالثة

الفوج الثاني

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

الحكامة و المواطنة

النص السردي المغاربي

المسرح المغاربي

د.م كلثوم م211ب

د.زيتوني م211ب
أدب الهامش

اإلثنين

د .بن الشيخ 921ب
الثالثاء

المسرح المغاربي أ.رضوان

النص السردي المغاربي

قا99

د.زيتوني قا92

أدب مقارن

أدب شعبي مغاربي

د.محدادي 921

د.سيكبير م921

األربعاء
الخميس

(مح)د.معمري م211ب

النص الشعري المغاربي

النص الشعري المغاربي

د.فائزة خمقاني 211ب

أ.بن حود قا99

أدب شعبي مغاربي
د.سيكبير قا 99

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي
السداسي الثاني

جدول التوزيع الزمني للطلبة

السنة الجامعية  9191/9102 :المستوى :الثالثة أدب

الفوج الثالث
األيام

التوقيت
األحد

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

الحكامة و المواطنة

النص السردي المغاربي

المسرح المغاربي

د.م كلثوم م211ب

د.زيتوني م211ب

اإلثنين
الثالثاء

النص السردي المغاربي
د .بن الشيخ قا90

أدب الهامش

المسرح المغاربي

د .بن الشيخ 921ب

أ.رضوان قا92

النص الشعري المغاربي
أ.أيوب قا 92

أدب مقارن

أدب شعبي مغاربي

د.محدادي 921

د.سيكبير م921

األربعاء
الخميس

النص الشعري المغاربي
د.فائزة خمقاني 211ب

أدب شعبي مغاربي
د.حمزاوي قا92

(مح)د.معمري م211ب

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

جدول التوزيع الزمني للطلبة

السداسي الثاني
األيام
التوقيت
األحد
اإلثنين

السنة الجامعية  9191/9102 :المستوى :الثالثة أدب

الفوج الرابع
الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

الحكامة و المواطنة

النص السردي المغاربي

النص السردي المغاربي

المسرح المغاربي

د.م كلثوم م211ب

د.زيتوني قا 90

د.زيتوني م211ب

المسرح المغاربي
أ .عياض
قا 92

الثالثاء

أدب الهامش
د .بن الشيخ 921ب

أدب شعبي مغاربي
د.سي كبير قا 99
أدب مقارن

أدب شعبي مغاربي

د.محدادي 921

د.سيكبير م921

األربعاء
الخميس

النص الشعري المغاربي

النص الشعري المغاربي

د.فائزة خمقاني 211ب

أ.بن حود قا92

(مح)د.معمري م211ب

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي
األيام

التوقيت
األحد
اإل ثنين

جدول التوزيع الزمني للطلبة

السنة الجامعية  9191/9102 :المستوى :الثالثة أدب

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

الحكامة و المواطنة

النص السردي المغاربي د.بن

النص السردي المغاربي

المسرح المغاربي

د.م كلثوم م211ب

الشيخ قا99

د.زيتوني م211ب

المسرح المغاربي أ.د بقار

أدب الهامش

قا 92

د .بن الشيخ 921ب

الثالثاء

األربعاء
الخميس

السداسي الثاني

الفوج الخامس

النص الشعري المغاربي

النص الشعري المغاربي

د.فائزة خمقاني 211ب

أ.علي لشهب قا 99

(مح)د.معمري م211ب

أدب مقارن

أدب شعبي مغاربي

أدب شعبي مغاربي

د.محدادي 921

د.سيكبير م921

أ.لرباع قا 92

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي
األيام

التوقيت
األحد

جدول التوزيع الزمني للطلبة

السنة الجامعية  9191/9102 :المستوى :الثالثة أدب

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

الحكامة و المواطنة

النص السردي المغاربي

المسرح المغاربي

د.م كلثوم م211ب

د.زيتوني م211ب

اإلثنين

أدب الهامش

النص السردي المغاربي

د .بن الشيخ 921ب

د.زيتوني قا91

الثالثاء

األربعاء

أدب شعبي مغاربي
أ.لرباع 921

الخميس

السداسي الثاني

الفوج السادس

المسرح د.خروبي قا 99

النص الشعري المغاربي

النص الشعري المغاربي

د.فائزة خمقاني 211ب

د.عبان قا 90

أدب مقارن

أدب شعبي مغاربي

د.محدادي 921

د.سيكبير م921

(مح)د.معمري م211ب

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :الثالثة لسانيات تطبيقية
األيام

التوقيت
األحد

السداسي الثاني

الفوج األول

السنة الجامعية 9191/9102 :

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

الحكامة و المواطنة

الفونولوجيا

التطبيق الصرفي

التعليميات التطبيقية

د.م كلثوم م211

أ.دحسيني م921

أ.سعاد بضياف قا 90

د حنان عواريب م921

اإلثنين

التطبيق النحوي

د .عياض م921
الثالثاء
األربعاء

اللسانيات الحاسوبية
التوجيه اللغوي للقراءات
بوعافية 211ب

الخميس

د.مباركة خ م921
التطبيق الصرفي

أ.رحمون حكيم م921

التعليميات التطبيقية
أ.أوليدي قا 92

التطبيق النحوي
د .عياض قا 90

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :الثالثة لسانيات تطبيقية
األيام

التوقيت
األحد

السداسي الثاني

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

الحكامة و المواطنة

الفونولوجيا

التعليميات التطبيقية

د.م كلثوم م211

أ.دحسيني م921

د حنان عواريب م921

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

التوجيه اللغوي للقراءات
بوعافية 211ب

الخميس

الفوج الثاني

السنة الجامعية 9191/9102 :

التعليميات التطبيقية

التطبيق النحوي

د حنان عواريب قا 90

د .عياض م921

اللسانيات الحاسوبية

التطبيق الصرفي

د.مباركة خ م921
التطبيق الصرفي

أ.رحمون حكيم م921

التطبيق النحوي
أ بلحسن قا 91

أ.بلحسن 90

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :الثالثة لسانيات تطبيقية
األيام

التوقيت
األحد

السداسي الثاني

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

الحكامة و المواطنة

الفونولوجيا

التعليميات التطبيقية

د.م كلثوم م211

أ.دحسيني م921

د حنان عواريب م921

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

اللسانيات الحاسوبية
التوجيه اللغوي للقراءات
بوعافية 211ب

الخميس

الفوج الثالث

السنة الجامعية 9191/9102 :

د.مباركة خ م921
التطبيق الصرفي

أ.رحمون حكيم م921

التعليميات التطبيقية

التطبيق النحوي

أد عيساني قا 92

د .عياض م921

التطبيق الصرفي
أ .بلحسن قا 99

التطبيق النحوي

أ أم الخير قا 92

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :الثالثة لسانيات تطبيقية
األيام

التوقيت
األحد
اإلثنين

السداسي الثاني

الفوج الرابع

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

الحكامة و المواطنة

الفونولوجيا

التعليميات التطبيقية

د.م كلثوم م211

أ.دحسيني م921

د حنان عواريب م921
التطبيق النحوي

التعليميات التطبيقية
أ.بضياف قا99

الثالثاء
األربعاء

د .عياض م921

التطبيق الصرفي

اللسانيات الحاسوبية

د.بن عطالله قا 92

د.مباركة خ م921

التوجيه اللغوي للقراءات
بوعافية 211ب

الخميس

السنة الجامعية 9191/9102 :

التطبيق الصرفي

أ.رحمون حكيم م921

التطبيق النحوي
أ.دحو لحسن قا 90

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :الثالثة لسانيات تطبيقية
األيام

التوقيت
األحد

السداسي الثاني

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

الحكامة و المواطنة

الفونولوجيا

التعليميات التطبيقية

د.م كلثوم م211

أ.دحسيني م921

د حنان عواريب م921

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

التوجيه اللغوي للقراءات
بوعافية 211ب

الخميس

الفوج الخامس

السنة الجامعية 9191/9102 :

التعليميات التطبيقية

التطبيق النحوي

أ.بضياف قا 91

د .عياض م921

اللسانيات الحاسوبية

التطبيق الصرفي

د.مباركة خ م921

بلحسن قا 99

التطبيق الصرفي

أ.رحمون حكيم م921

التطبيق النحوي
د.مشري قا 92

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :الثالثة لسانيات تطبيقية
األيام

التوقيت
األحد

السداسي الثاني

الفوج السادس

السنة الجامعية 9191/9102 :

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

الحكامة و المواطنة

الفونولوجيا

التعليميات التطبيقية

التعليميات التطبيقية

د.م كلثوم م211

أ.دحسيني م921

أ.ب.عبد الرحمن قا 92

د حنان عواريب م921

اإلثنين

التطبيق النحوي

د .عياض م921
الثالثاء
األربعاء

اللسانيات الحاسوبية
التوجيه اللغوي للقراءات
بوعافية 211ب

الخميس

د.مباركة خ م921
التطبيق الصرفي

أ.رحمون حكيم م921

التطبيق النحوي
أرحمون قا 90

التطبيق الصرفي

أ.رحمون مدرج921

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :الثانية لغة

األيام

التوقيت

السداسي الثاني

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

األحد

نص أدبي معاصر
بقار قا 99

اإلثنين
الثالثاء

األربعاء

الخميس

الفوج األول

السنة الجامعية 9191/9102 :

لسانيات تطبيقية
د.عواريب م211ب

أ.كلثوم م921

التعليميات العامة

نص أدبي معاصر

نقد أدبي معاصر

د.البار م 921

بقار م211ب

د.سي كبير م211ب

لسانيات تطبيقية

مدخل إلى األدب العالمي

نقد أدبي معاصر

أ.عبد المنعم عياض قا 90

د.محدادي م211ب

أ.نطور قا 92

علم النحو

مقاربات نقدية معاصرة

علم النحو

لغة أجنبية

د.زعطوط قا 92

د.نوال قرين م211ب

د.زعطوط م211ب

أ.بن فيالل قا91

مدارس لسانية

مدارس لسانية

د .زعطوط م921ب

أ .أم الخير قا 99

علم االجتماع اللغوي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :الثانية لغة

األيام

التوقيت
األحد

السداسي الثاني

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

لسانيات تطبيقية

نص أدبي معاصر
بقار قا 99

اإلثنين
الثالثاء

د.عواريب م211ب

التعليميات العامة

نص أدبي معاصر

د.البار م 921

بقار م211ب

د.سي كبير م211ب

لسانيات تطبيقية

األربعاء

علم االجتماع اللغوي
أ.كلثوم م921

نقد أدبي معاصر

د.عريف مد 211

الخميس

الفوج الثاني

السنة الجامعية 9191/9102 :

مدخل إلى األدب العالمي

لغة أجنبية

د.محدادي م211ب

أ.بن فيالل قا99

مقاربات نقدية معاصرة

علم النحو

د.نوال قرين م211ب

د.زعطوط م211ب

مدارس لسانية

علم النحو

مدارس لسانية

د .زعطوط م921ب

د .زعطوط مد921

أ.أم الخير بن الصديق قا 90

نقد أدبي معاصر

أ.دردوري قا 92

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :الثانية لغة

األيام

التوقيت
األحد
اإلثنين
الثالثاء

األربعاء
الخميس

السداسي الثاني

الفوج الثالث

السنة الجامعية 9191/9102 :

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

مدارس لسانية

لسانيات تطبيقية

د.البار قا 92

 .د.عواريب م211ب

أ.كلثوم م921

التعليميات العامة

نص أدبي معاصر

نقد أدبي معاصر

د.البار م 921

بقار م211ب

د.سي كبير م211ب

لسانيات تطبيقية

مدخل إلى األدب العالمي

لغة أجنبية

علم النحو

د.بلخير شنين قا 99

د.محدادي م211ب

أ.بن فيالل قا92

أ.سويقات قا 92

نقد أدبي معاصر

مقاربات نقدية معاصرة

علم النحو

نص أدبي معاصر

أ نطور قا99

د.نوال قرين م211ب

د.زعطوط م211ب

د.نجاحي قا 92

مدارس لسانية
د .زعطوط م921ب

علم االجتماع اللغوي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :الثانية لغة

األيام

التوقيت

السداسي الثاني

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

مدارس لسانية

لسانيات تطبيقية

د.البار قا 92

د.عواريب م211ب

األحد
اإلثنين
الثالثاء

التعليميات العامة

نص أدبي معاصر

د.البار م 921

بقار م211ب

د.سي كبير م211ب

لغة أجنبية

مدخل إلى األدب العالمي

األربعاء

علم النحو

أ.سمية بن الصديق قا
99

د.محدادي م211ب
مقاربات نقدية معاصرة

علم النحو

لسانيات تطبيقية

د.نوال قرين م211ب

د.زعطوط م211ب

أ.بن السايح قا 90

مدارس لسانية

نص أدبي معاصر

د .زعطوط م921ب

أ.د حمودين قا 90

علم االجتماع اللغوي
أ.كلثوم م921

نقد أدبي معاصر

أ .يدر قا90

الخميس

الفوج الرابع

السنة الجامعية 9191/9102 :

نقد أدبي معاصر

أ.فرحات األخضري
قا 90

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :الثانية أدب

األيام

التوقيت

السداسي الثاني
الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

مدارس لسانية

لسانيات تطبيقية

لغة أجنبية

أ.د خمقاني مباركة قا 91

د.عواريب م211ب

أ.بادر قا 92

نص أدبي معاصر

الشعرية العربية الحديثة

نقد أدبي معاصر

بقار م211ب

د.إيدير م921

د.سي كبير م211ب

مدخل إلى األدب العالمي

لسانيات تطبيقية

علم النحو

األحد
اإلثنين
الثالثاء

د.محدادي م211ب
األربعاء
الخميس

الفوج األول

السنة الجامعية9191/9102 :

أ.نعامي
قا 92

مقاربات نقدية معاصرة

علم النحو

د.نوال قرين م211ب

د.زعطوط م211ب

مدارس لسانية

الحداثة

د .زعطوط م921ب

د .عبد الرحمن عبان 211ب

د.مشري قا 99

نقد أدبي معاصر

أ.األخضري قا 99

نص أدبي معاصر
د نجاحي قا 90

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :الثانية أدب

األيام

التوقيت
األحد

الفوج الثاني

السداسي الثاني

السنة الجامعية9191/9102 :

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

لغة أجنبية
أ.يدر قا 90

مدارس لسانية

أ .سعاد بضياف

لسانيات تطبيقية
د.عواريب م211ب

قا90
اإلثنين

علم النحو

نص أدبي معاصر

الشعرية العربية الحديثة

نقد أدبي معاصر

د.بن عطالله قا91

بقار م211ب

د.إيدير م921

د.سي كبير م211ب

مدخل إلى األدب العالمي

الثالثاء

د.محدادي م211ب
األربعاء
الخميس

نقد أدبي معاصر

أ.األخضري قا90

لسانيات تطبيقية

مقاربات نقدية معاصرة

علم النحو

د.عريف 92

د.نوال قرين م211ب

د.زعطوط م211ب

مدارس لسانية

الحداثة

د .زعطوط م921ب

د .عبد الرحمن عبان 211ب

نص أدبي معاصر
د.نجاحي قا 90

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :الثانية أدب

األيام

التوقيت
األحد
اإلثنين
الثالثاء

السداسي الثاني
الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

علم النحو

لسانيات تطبيقية

لغة أجنبية

د.بن ساسي قا 99

د.عواريب م211ب

أ.بادر قا 99

لسانيات تطبيقية

نص أدبي معاصر

الشعرية العربية الحديثة

نقد أدبي معاصر

د.عواريب قا 99

بقار م211ب

د.إيدير م921

د.سي كبير م211ب

نقد أدبي معاصر

مدخل إلى األدب العالمي

د .ايدير قا 92

د.محدادي م211ب

األربعاء
الخميس

الفوج الثالث

السنة الجامعية9191/9102 :

مدارس لسانية
د .زعطوط م921ب

مقاربات نقدية معاصرة

علم النحو

د.نوال قرين م211ب

د.زعطوط م211ب

مدارس لسانية

الحداثة

نص أدبي معاصر

د .عبد الرحمن عبان 211ب

حمودين قا 99

د بولصنام قا 92

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :الثانية أدب

األيام

التوقيت

السداسي الثاني
الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

علم النحو

لسانيات تطبيقية

د.بن ساسي قا 90

د.عواريب م211ب

األحد
اإلثنين

الثالثاء

نص أدبي معاصر

الشعرية العربية الحديثة

نقد أدبي معاصر

لغة أجنبية

بقار م211ب

د.إيدير م921

د.سي كبير م211ب

أ.بادر قا 99

نص أدبي معاصر

مدخل إلى األدب العالمي

نقد أدبي معاصر

أ.نطور قا91

د.محدادي م211ب

أ.نطور قا 92

مقاربات نقدية معاصرة

علم النحو

لسانيات تطبيقية

د.نوال قرين م211ب

د.زعطوط م211ب

أ.بن السايح قا 99

األربعاء
الخميس

الفوج الرابع

السنة الجامعية9191/9102 :

مدارس لسانية

الحداثة

مدارس لسانية

د .زعطوط م921ب

د .عبد الرحمن عبان 211ب

أم الخير بن الصديق قا 99

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
قسم اللغة واألدب العربي

جدول التوزيع الزمني للطلبة

المستوى :األولى ماستر
األيام

التوقيت
األحد

السنة الجامعية 9191/9102 :
التخصص :أدب قديم

السداسي الثاني

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

النص النثري العربي القديم

00:01 -12:91

النص الشعري العربي ق

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

منهج النقد الصوفي

مناهج تحليل الخطاب

أ.د مدقن قا92

أ.د.حاجي قا99

أ.د.حاجي قا99

أ.دهيمة قا90

مناهج تحليل الخطاب

النص النثري العربي القديم

أ.دهيمة قا90

أ.د مدقن قا99

أ.د.حاجي قا99

الثالثاء

المصادر د .مباركة خ قا99

البالغة العربية

تقنيات البحث أ.د

البالغة العربية

د.سيبوكر قا90

بلخضر قا90

د.سيبوكر قا92

األربعاء

تقنيات البحث أ.د بلخضر

اإلثنين

النص الشعري العربي القديم

أصول النقد العربي القديم
أ.فرحات االخضري قا99

قا90
الخميس

إعالم آلي

المخبر .أ بوحفص

النقد العربي القديم

النقد العربي القديم

د.بن طرية قا90

د.بن طرية قا90

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
قسم اللغة واألدب العربي

جدول التوزيع الزمني للطلبة

المستوى :األولى ماستر
األيام

التوقيت
األحد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

السداسي الثاني

التخصص :أدب حديث و معاصر

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

مناهج النقد السياقي

مناهج النقد السياقي

نثر عربي حديث ومعاصر

نثر عربي حديث ومعاصر

د.هيمة قا90

د.هيمة قا91

األدب المقارن

د.معمري قا99

تحليل الخطاب

د.معمري قا99

تحليل الخطاب

أ.د هاجر مدقن قا99

د.ايدير قا90

د.ايدير قا90

مصادر األدب واللغة

نقد أدبي حديث

نظرية األدب

د.مباركة خ قا99

حالسة قا92

تقنيات البحث

تقنيات البحث

نقد أدبي حديث

أد حالسة قا99

حالسة قا99

شعر عربي حديث ومعاصر

شعر عربي حديث ومعاصر

د.فائزة خمقاني قا92

د.فائزة خمقاني قا92

أد حالسة قا91
الخميس

السنة الجامعية 9191/9102 :

د.محدادي قا99

إعالم آلي

المخبر .أ أحمد وائل

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :األولى ماستر
األيام

التوقيت
األحد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

السداسي الثاني

التخصص :لسانيات عربية الفوج األول

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

التحليل الصرفي

النظريات اللغوية

د.غريب قا92

د.بقادر قا92

المدارس النحوية

المدارس النحوية

الصوتيات العربية

د.شنين بلخير قا92

د.شنين بلخير قا92

د.حسيني قا92

مدخل إلى اللسانيات العربية

التحليل النحوي

الصوتيات العربية

د.عيساني مد 921

د.غريب قا99

د.حسيني قا99

قضايا المصطلح اللساني

القراءات القرآنية والدرس

تقنيات البحث ومناهجه

د .حسين دحو قا92
الخميس

السنة الجامعية 9191/9102 :

القراءات القرآنية والدرس اللغوي
د.بوعافية قا99

اللغوي

د.بوعافية قا99

د.مشري قا99

النظريات اللغوية
وايني قا92

إعالم آلي

المخبر أحمد وائل

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :األولى ماستر
األيام

التوقيت

السداسي الثاني

الثالثاء

األربعاء

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

التحليل الصرفي

النظريات اللغوية

د.غريب قا92

د.بقادر قا92

المدارس النحوية

الصوتيات العربية

الصوتيات العربية

د.شنين بلخير قا92

د.حسيني قا92

د.حسيني قا92

مدخل إلى اللسانيات العربية

المدارس النحوية

د.عيساني مد 921

د.شنين بلخير قا99

قضايا المصطلح اللساني
د .حسين دحو قا 92

الخميس

التخصص :لسانيات عربية الفوج الثاني

الحصة السادسة

األحد
اإل ثنين

السنة الجامعية 9191/9102 :

القراءات القرآنية والدرس
اللغوي د.بوعافية قا99

القراءات القرآنية والدرس
اللغوي د.بوعافية 99

النظريات اللغوية
وايني قا92

التحليل النحوي
د.غريب قا90

تقنيات البحث ومناهجه
د.مشري قا99

إعالم آلي
المخبر أحمد وائل

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :األولى ماستر
األيام

التوقيت
األحد

السداسي الثاني

الثالثاء
األربعاء
الخميس

التخصص :لسانيات تطبيقية

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

إعالم آلي

اللسانيات االجتماعية

المخبرأ .بوحفص

د.بقادر قا99

نظريات التعّلم

د .مباركة خمقاني قا99
اإلثنين

الفوج األول

السنة الجامعية 9191/9102 :

تعليمية اللغة العربية

الصرف والنحو

د .عيساني قا92

د.عياض قا 91

تعليمية اللغة العربية

تحليل الخطاب

د .عيساني قا99

أ.د بلخضر 90

الصرف والنحو
د.عياض مد 211

اللسانيات التطبيقية

منهجية البحث

اللسانيات التطبيقية

منهجية البحث

د.بولصنام قا90

د .علوش قا92

د.بولصنام مد211

د .علوش قا92

البالغة العربية

البالغة العربية

اللسانيات و قضاياها

اللسانيات و قضاياها

د.لحسن دحو قا92

د.لحسن دحو قا99

د.علوش قا92

دعلوش قا92

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي
المستوى :األولى ماستر
األيام

التوقيت
األحد

السداسي الثاني

الفوج الثاني

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

اللسانيات االجتماعية

نظريات التعّلم

د.بقادر قا99
تعليمية اللغة العربية
د .عيساني قا92

الثالثاء
األربعاء

إعالم آلي

المخبرأ .بوحفص

تعليمية اللغة العربية

تحليل الخطاب

الصرف والنحو

الصرف والنحو

د .عيساني قا99

أ.د بلخضر 90

د.عياض قا 92

د.عياض مد 211

اللسانيات التطبيقية
د.بولصنام قا90

الخميس

التخصص :لسانيات تطبيقية

الحصة السادسة

د .مباركة خمقاني قا99
اإلثنين

السنة الجامعية 9191/9102 :

البالغة العربية
د.لحسن دحو قا92

منهجية البحث

البالغة العربية

منهجية البحث

د .علوش قا92

د.لحسن دحو قا92

د .علوش قا92

اللسانيات و قضاياها

اللسانيات و قضاياها

د.علوش قا92

دعلوش قا92

اللسانيات التطبيقية
د.بولصنام قا99

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :األولى ليسانس
األيام

التوقيت

السداسي الثاني
الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

األحد

اإلثنين

الثالثاء

الفوج األول

السنة الجامعية 9191/9102 :

فقه اللغة

فقه اللغة

د .سيبوكر م211ب

د.البار قا 92

علم النحو

النص األدبي القديم

النص األدبي القديم

د.طبشي م211ب

أ.فريد قا 99

أ.د أحمد حاجي م211ب
تقنيات التعبير الكتابي

إعالم آلي

المخبر أ .التجاني

د.نجاحي م 921

األربعاء

تاريخ الحضارة اإلنسانية
د.سيبوكر م211ب

النقد األدبي القديم

الخميس

مصادر اللغة و األدب
بن عطاالله 211ب

د.رحمون م921

أ.حمادي 921
علم النحو

أ.سمية بن الصديق قا
90

د.بن طرية م921ب
تقنيات البحث

لغة أجنبية

النقد األدبي القديم
أ.عرعار قا 90

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :األولى ليسانس
األيام
التوقيت

السداسي الثاني

الفوج الثاني

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

األحد

نقد أدبي قديم

فقه اللغة
د .سيبوكر م211ب

اإلثنين

الخميس

أ.شلغوم قا 91

علم النحو

النص األدبي القديم

د.طبشي م211ب

أ.د أحمد حاجي م211ب

الثالثاء

األربعاء

السنة الجامعية 9191/9102 :

فقه اللغة

تقنيات التعبير الكتابي

أ.د أحمد بلخضر 90

د.نجاحي م 921

النص األدبي القديم

النقد األدبي القديم

أ.بالي قا 99

د.بن طرية م921ب
مصادر اللغة و األدب
بن عطاالله 211ب

تقنيات البحث

د.رحمون م921

إعالم آلي

المخبر أ .التجاني
تاريخ الحضارة اإلنسانية
د.سيبوكر م211ب

لغة أجنبية
أ.حمادي 211ب

علم النحو

أ.سمية بن الصديق قا
91

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :األولى ليسانس
األيام
التوقيت

السداسي الثاني

الفوج الثالث

السنة الجامعية 9191/9102 :

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

فقه اللغة

األحد

د .سيبوكر م211ب
اإل ثنين

علم النحو

النص األدبي القديم

د.طبشي م211ب

أ.د أحمد حاجي م211ب

المخبر أ .التجاني

النص األدبي القديم

تقنيات التعبير الكتابي

تاريخ الحضارة اإلنسانية

أ.حمزة شريف قا 92

د.نجاحي م 921

النقد األدبي القديم

فقه اللغة

النقد األدبي القديم

علم النحو

د.قرين قا 90

د .حورية قا 92

د.بن طرية م921ب

أ.بن الصديق سمية قا 90

مصادر اللغة و األدب

تقنيات البحث

الثالثاء
األربعاء
الخميس

بن عطاالله 211ب

د.رحمون م921

إعالم آلي

د.سيبوكر م211ب

لغة أجنبية
أ.حمادي 921

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :األولى ليسانس
األيام
التوقيت

السداسي الثاني

الفوج الرابع

السنة الجامعية 9191/9102 :

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

فقه اللغة

األحد

د .سيبوكر م211ب
اإلثنين

علم النحو
د.طبشي م211ب

الثالثاء
األربعاء
الخميس

إعالم آلي

المخبر أ .التجاني

النص األدبي القديم
أ.د أحمد حاجي م211ب

النقد األدبي القديم

تقنيات التعبير الكتابي

أ.بن حود قا 92

د.نجاحي م 921

النص األدبي القديم

النقد األدبي القديم

علم النحو

د.عبان قا 99

د.بن طرية م921ب

أ.بلحسن قا99

فقه اللغة

مصادر اللغة و األدب

د .بن عطالله قا 92

بن عطاالله 211ب

تقنيات البحث

د.رحمون م921

تاريخ الحضارة اإلنسانية
د.سيبوكر م211ب

لغة أجنبية
أ.حمادي 921

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

جدول التوزيع الزمني للطلبة

المستوى :األولى ليسانس
األيام

التوقيت

السداسي الثاني
الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

علم النحو

فقه اللغة أ.خويلد

د .بن ساسي قا 91

قا92

فقه اللغة
د .سيبوكر م211ب

الثالثاء
األربعاء
الخميس

الفوج الخامس
الحصة السادسة

األحد

اإلثنين

السنة الجامعية 9191/9102 :

النحو

النص األدبي القديم

د.طبشي م211ب

أ.د أحمد حاجي م211ب علم
النقد األدبي القديم

تقنيات التعبير الكتابي

د.قرين قا 91

د.نجاحي م 921

تاريخ الحضارة اإلنسانية
د.سيبوكر م211ب

النص األدبي القديم

النقد األدبي القديم

أ.مزابية قا90

د.بن طرية م921ب

المخبر أ .التجاني

مصادر اللغة و األدب

تقنيات البحث

لغة أجنبية

بن عطاالله 211ب

د.رحمون م921

إعالم آلي

أ.حمادي 211ب

امعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات

جدول التوزيع الزمني للطلبة

قسم اللغة واألدب العربي

المستوى :األولى ليسانس
األيام

التوقيت

السداسي الثاني

الفوج السادس

السنة الجامعية 9191/9102 :

الحصة األولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

12:91 -10:11

00:01 -12:91

09:21 – 00:91

09:91 -09:01

02:91 -09:21

00:11 – 02:91

فقه اللغة

األحد

د .سيبوكر م211ب
اإلثنين

الثالثاء
األربعاء
الخميس

النحو

علم النحو

النص األدبي القديم

د.طبشي م211ب

د.بن ساسي قا 99

أ.د أحمد حاجي م211ب علم

النقد األدبي القديم

تقنيات التعبير الكتابي

د.قرين قا 99

د.نجاحي م 921

تاريخ الحضارة اإلنسانية
د.سيبوكر م211ب

النص األدبي القديم

النقد األدبي القديم

فقه اللغة

د.عبان قا 91

د.بن طرية م921ب

د .كمال علوش قا 92

مصادر اللغة و األدب

تقنيات البحث

لغة أجنبية

إعالم آلي

المخبر أ .التجاني

بن عطاالله 211ب

د.رحمون م921

أ.حمادي 211ب

