جدول نهائي

مالحظة :الحصة =  1سا فقط وتكرار الحصص في حالة حضور الدفعة كاملة .فيتم تقسيمها نصفين أما في حال حضور عدد قليل فتقدّم الحصة في ساعة واحدة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
قسم اللغة واألدب العربي

السنة الجامعية 2021-2020 :
المستوى :األولى ماستر التخصص :أد عربي حديث ومعاصر 3+2+ 1 /

جدول التوزيع الزمني للطلبة
السداسي األول (برنامج المحاضرات والتطبيقات)
مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  31جانفي 2021
الحصة الرابعة
الحصة الثالثة
الحصة الثانية
الحصة األولى
األيام
12:30 -11:30
11:20 – 10:20
10:00 -09:00
09:00 -08:00
التوقيت

الحصة الخامسة
13:40 -12:40

الحصة السادسة
15:00 – 14:00

الحصة السابعة
15:00/16:00

األحد
اإلثنين

نقد أدبي حديث
أ.د عمار حالسة
350/

نقد أدبي حديث
أ.د عمار حالسة 350/
تحليل الخطاب
د إيدير إبراهيم 500ب
محاضرة
تحليل الخطاب فو3
د إيدير إبراهيم 38

نظرية األدب
تقنيات البحث
تقنيات البحث
الثالثاء
د.نجاحي 500/ب أ.د علي حمودين
د.نجاحي 500/ب
500/ب
تحليل الخطاب فو2
تحليل الخطاب
شعر عربي حديث
شعر عربي حديث
أدب مقارن
األربعاء
د إيدير إبراهيم 38
فو1
د.فائزة خمقاني 500/ب د.فائزة خمقاني
أ.كريمة نطور
د إيدير إبراهيم
500/ب
500ب
38
لغة أجنبية 500ب
نثر عربي حديث
نثر عربي حديث
مصادر اللغة و
منهجية كتابة المقال
منهجية كتابة المقال
الخميس
د.حمزة قريرة 500/ب
د.حمزة قريرة
األدب
د.نوال قرين 350/
د.نوال قرين 350/
أ.سمية بادر
أ.د عمر بن طرية 500ب
/ 350تطبيق
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جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية اآلداب واللغات
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جدول التوزيع الزمني للطلبة
السداسي األول (برنامج المحاضرات والتطبيقات)
مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  31جانفي 2021
األيام
التوقيت

األحد
اإلثنين

الحصة األولى
09:00 -08:00

مناهج تحليل الخطاب
أد عبد الحميد هيمة
500/ب
النثر العربي القديم
أ.د هاجر مدقن قا35
فو1

الحصة الثانية
10:00 -09:00

األربعاء

الحصة الثالثة
11:20 – 10:20

الحصة الرابعة
12:30 -11:30

الشعر العربي القديم
أ.د أحمد حاجي 350

الشعر العربي القديم
أ.د أحمد حاجي 350

مناهج تحليل الخطاب
أد عبد الحميد هيمة
500/ب
النثر العربي القديم تعليمية اللغة العربية تطبيق
د.بلخير شنين 500/ب
أ.د هاجر مدقن قا35
فو3+2

الثالثاء
البالغة العربية ع/م
د .إبرا هيم طبشي 35
فو1

السنة الجامعية 2021-2020 :
المستوى :األولى ماستر التخصص :أدب عربي قديم  /الفوج 3+2+1

تقنيات البحث
د.نجاحي 500/ب
البالغة العربية ع/م
د .إبرا هيم طبشي  35فو2

الحصة
الخامسة
-12:40
13:40

الحصة السادسة
15:00-14:00

الحصة السابعة
15:00/16:00

النثر العربي
القديم
أ.د هاجر مدقن
500ب

أصول النقد ع ق
تطبيق
د.فرحات األخضري
مد350
تقنيات البحث
د.نجاحي 500/ب
البالغة العربية ع/م
د .إبراهيم طبشي 35
فو3
النقد العربي القديم
أ.د عمر بن طرية 350

النقد العربي
مصادر اللغة و األدب
مصادر اللغة و األدب
الخميس
القديم
تطبيق
تطبيق
أ.د عمر بن
أ.أيوب بن حود 35
أ.أيوب بن حود 35
طرية 350
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البالغة العربية
ع/م
د .إبراهيم
طبشي 500ب
محاضرة
لغة أجنبية
500ب
أ.سمية بادر
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جدول التوزيع الزمني للطلبة
السداسي األول (برنامج المحاضرات والتطبيقات)
مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  31جانفي 2021
األيام

السنة الجامعية 2021-2020 :
المستوى األولى ماستر لسانيات تطبيقية

الحصة األولى
09:00 -08:00

الحصة الثانية
10:00 -09:00

الحصة الثالثة
11:20 – 10:20

الحصة الرابعة
12:30 -11:30

األحد

اللسانيات و قضاياها
أ.أم الخير بن الصديق
قا  35فو1

اللسانيات و قضاياها
أ.أم الخير بن
الصديق قا 35
فو3+2

البالغة العربية
أ.لحسن دحو 35

البالغة العربية
أ.لحسن دحو 35

اإلثنين

منهجية البحث
أ.رحمون حكيم 350

نظريات التعلم
د .مباركة خمقاني قا
38

نظريات التعلم
د .مباركة خمقاني قا 44

اللسانيات التطبيقية
أ.بولصنام قا44

اللسانيات التطبيقية
أ.بولصنام قا44

التوقيت

الثالثاء

األربعاء
الخميس

تعليمية اللغة العربية
أ.د عيساني عبد
المجيد قا44

لغة أجنبية
500ب أ .أمال يدر
الصرف و النحو
تعليمية اللغة العربية
د .عياض قا44
أ.د عيساني عبد
الفوج 2+1
المجيد قا44

الصرف و النحو
د .عياض  500محاضرة

الحصة الخامسة
13:40 -12:40

اللسانيات النفسية
أ.د مباركة خمقاني
قا35

الصرف و النحو
د .عياض قا 38
فو3

 /الفوج 3+2+1

الحصة السادسة
– 14:00
15:00

الحصة السابعة
15:00/16:00

اللسانيات و البالغة العربية
قضاياها أ.لحسن دحو
500ب
أ.أم الخير بن
الصديق 500ب
اللسانيات
النفسية
أ.د مباركة
خمقاني قا35
اللسانيات تحليل الخطاب
د إيدير
التطبيقية
إبراهيم 500ب
أ.بولصنام
محاضرة
500ب
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جامعة قاصدي مرباح ورقلة
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جدول التوزيع الزمني للطلبة
السداسي األول (برنامج المحاضرات والتطبيقات)
مدة الدروس الحضورية ثالثة أسابيع انطالقا من  31جانفي 2021

األيام
التوقيت
األحد
اإلثنين

الحصة األولى
09:00 -08:00

الصوتيات العربية
أ.د أبو بكر حسيني38
الفوج1
المدارس النحوية
د.بلخير شنين قا
44فو1

الثالثاء

التحليل الصرفي
د.مسعود غريب قا350

األربعاء

التحليل النحوي
د.بن ساسي مح قا44
فو1

الخميس

قضايا المصطلح
اللساني
د.حسين دحو  38فو1

الحصة الثانية
10:00 -09:00

الحصة الثالثة
11:20 – 10:20

السنة الجامعية 2021-2020 :
المستوى األولى ماستر لسانيات عربية  /الفوج 3+2+1

الحصة الرابعة
12:30 -11:30

الحصة الخامسة
13:40 -12:40

النظريات اللغوية
النظريات اللغوية
الصوتيات العربية
الصوتيات العربية
د.خديجة عنيشل قا
د.خديجة عنيشل قا
أ.د أبو بكر
أ.د أبو بكر حسيني38
38فو1
38فو1
حسيني 38الفوج3
الفوج2
القرآءات القرآنية القرآءات القرآنية
المدارس النحوية
د.محمد الصالح
د.محمد الصالح بوعافة
د.بلخير شنين قا  44فو2
بوعافة قا  38فو2
قا  38فو1
المدارس النحوية
د.بلخير شنين قا  35فو3
تقنيات البحث
تقنيات البحث ومناهجه
تقنيات البحث
التحليل الصرفي
ومناهجه فو3
فو2
ومناهجه فو1
د.مسعود غريب قا350
د.عبد الناصر
د.عبد الناصر مشري
د.عبد الناصر
مشري قا38
قا38
مشري قا38
مدخل إلى
التحليل النحوي
التحليل النحوي
لغة أجنبية
اللسانيات العربية
د.بن ساسي مح قا44
د.بن ساسي مح
أ .أمال يدر 500
أد.مليكة بن عطاهلل
فو3
قا 44فو2
قا 44فو1
مدخل إلى اللسانيات
قضايا المصطلح
قضايا المصطلح اللساني
العربية ف3
اللساني
د.حسين دحو  38فو2
د.حسين دحو  38أد.مليكة بن عطاهلل قا43
فو3

الحصة السادسة
15:00 – 14:00

النظريات اللغوية
د.خديجة عنيشل
قا 38فو1
القرآءات القرآنية
د.محمد الصالح
بوعافة قا 38
فو3

الحصة السابعة
16:00/15:00

المدارس
النحوية
د.بلخير
شنين 500ب
النظريات
اللغوية
د.خديجة
عنيشل قا350

مدخل إلى
اللسانيات العربية
أد.مليكة بن
عطاهلل قا 44فو2

