الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جـامـعـة غـردايـة
كـلـيـة اآلداب واللـغــات
قـسـم اللـغة واألدب الـعربي

Université de Ghardaïa
Faculté des Langues et des Lettres
Département de langue et littérature arabes

السنة الجامعية 2020/2019:

رزنامة التوقيت األسبوعي  /السداسي األول

السنة األولى  :جذع مشترك

 8:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

 11:00إلى 12:30

 12:30إلى 14:00

 14:00إلى 15:30

األحد

بالغة عربية (م)
مدرج أ/برجي

ن.أ.قديم شعر(أ.م)
ف 1قا 03أ/خرازي
بالغة عربية (أ.م)
ف 2قا 06أ /برجي

بالغة عربية (أ.م)
ف1قا 03أ /برجي

تقنيات البحث(أ.م)
ف 2قا 6أ /جقاوة

تقنيات البحث(أ.م)
ف 1قا 6أ /جقاوة

اإلثنين

ن.أ.قديم شعر (م)
مدرج أ/خرازي

ن.أ.قديم شعر(أ.م)
ف 2قا 2أ/خرازي
التعبير الشفوي(أ.م)
ف 1قا 01أ /بن أحمد

عروض (م)
مدرج د /براهيمي

الثالثاء

األربعاء

علوم القرآن(م)
قا 26د /براهيمي

الخميس

نقد أ.قديم (م)
مدرج أ.د /بوعامر

التعبير الشفوي(أ.م)
ف2قا 03أ /بن أحمد

علم الصرف(أ.م)
ف 2قا 6أ/موالي ف
نقد أ.قديم (أ.م)
ف1قا 03أ/خرازي

علم الصرف(أ.م)
ف 1قا 5أ /موالي

علم الصرف (م)
مدرج أ/موالي ف

عروض (أ.م)
ف 2قا 03د /براهيمي

عروض (أ.م)
ف 1قا 03د /براهيمي
نقد أ.قديم (أ.م)
ف1قا 03أ.د /بوعامر

إعالم آلي (أ.م)
ف2قا 25أ .وليد

لغة أجنبية (أ.م)
ف 2قا 6أ/فنيش

لغة أجنبية (أ.م)
ف1قا 6أ/فنيش

إعالم آلي (أ.م)
ف1قا 25أ .وليد

رئيس القسم

 15:30إلى 17:00

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Université de Ghardaïa
Faculté des Langues et des Lettres
Département de langue et littérature arabes

جـامـعـة غـردايـة
كـلـيـة اآلداب واللـغــات
قـسـم اللـغة واألدب الـعربي
رزنامة التوقيت األسبوعي  /السداسي األول

السنة الثانية

السنة الجامعية 2020/2019:

 8:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

 11:00إلى 12:30

األحد

علم الصرف (م)
قا 26د /خنفر

لسانيات عامة (م)
مدرج د /برارات

م.األدب المغاربي (أ.م)
قا 1د /حمودة

االثنين

لسانيات عامة (أ.م)
قا 5د /برارات

م.األدب المقارن (م)
قا 7أ/تومي

نقد أ.حديث (م)
مدرج د /موالي لخضر

الثالثاء

األسلوبية وتحليل
الخطاب(م)
مدرج د /بن سمعون

األسلوبية وت.خ (أ.م)
قا 10أ./عبد السالم

األربعاء
الخميس

نص أدبي حديث (أ.م)
قا 8أ/جهالن

 12:30إلى 14:00

 14:00إلى 15:30

نقد أ.حديث (أ .م)
قا 3د /عزوز

علم الصرف(أ.م)
قا 2د /شنين

نظرية األدب (أ.م)
قا 5أ /عبد المالك

نص أ .حديث (م)
مدرج أ /جهالن

نظرية األدب (م)
مدرج أ /عبد المالك

لغة أجنبية (أ.م)
قا 8أ /شلغوم

أ.شعبي عام (أ.م)
قا 1أ.د /سرقمة

رئيس

تخصص :دراسات أدبية

م.األدب المقارن (أ.م)
قا 2أ/تومي

القسم:

 15:30إلى 17:00

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جـامـعـة غـردايـة

Université de Ghardaïa

كـلـيـة اآلداب واللـغــات

Faculté des Langues et des Lettres

قـسـم اللـغة واألدب الـعربي

Département de langue et littérature arabes

رزنامة التوقيت األسبوعي  /السداسي األول
السنة الجامعية 2020/2019:

األحد

االثنين

الثالثاء

السنة الثانية

 8:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

 11:00إلى 12:30

علم الصرف (م)
قا 26د /خنفر

لسانيات عامة (م)
مدرج د /برارات

لسانيات عامة (أ.م)
قا 10د/برارات

م.األدب المقارن (م)
قا 7أ/تومي

نقد أ.حديث (م)
مدرج د /موالي لخضر

علم الداللة (أ.م)
قا 8أ /تومي

علم الصرف ( أ.م)
قا 1د /شنين

أصول النحو(أ.م)
قا 1د /حجاج

األسلوبية وت.خ(أ.م)
قا 1أ /عبد السالم

م.األدب المقارن (أ.م)
قا 7أ/تومي

األسلوبية وت.خ (م)
مدرج د /بن سمعون

األربعاء

نقد أ.حديث (أ.م)
قا 1أ/عشور

الخميس

نظرية األدب (م)
مدرج د /عبد المالك

 12:30إلى 14:00

نص أ .حديث (م)
مدرج أ /جهالن
نظرية األدب (أ.م)
قا 10د /عبد المالك

تخصص :دراسات لغوية
 14:00إلى 15:30

نص أ .حديث (أ.م)
قا 1أ /جهالن

لغة أجنبية (أ.م)
قا 10أ/شلغوم

رئيس القسم

 15:30إلى 17:00

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جـامـعـة غـردايـة

Université de Ghardaïa

كـلـيـة اآلداب واللـغــات

Faculté des Langues et des Lettres

قـسـم اللـغة واألدب الـعربي

Département de langue et littérature arabes

رزنامة التوقيت األسبوعي  /السداسي األول
السنة الجامعية 2020/2019:

السنة الثالثة

 8:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

 11:00إلى 12:30

األحد

قضايا.ن.ش.ح.م (م)
قا 5د /الشامخة

السرديات.ع.ح.م (م)
قا 7د /بوعسرية

منهجية ب.أ (م)
قا 07أ/الزاوي

االثنين

قضايا.ن.ش.القديم (م)
قا 26د /الشامخة

السرديات.ع.ح.م (أ.م)
ف 2قا 26د /بوعسرية

الثالثاء
ج.السرد العربي القديم (م)
مدرج د /سويلم

األربعاء

الخميس

لغة أجنبية متخصصة (أ.م)
ف 2قا 10أ/شلغوم

االستشراق( أ.م)
ف 1قا 05د /وايني
لغة أجنبية متخصصة (أ.م)
ف 2قا .7أ/شلغوم

تخصص :األدب العربي

 12:30إلى 14:00

 14:00إلى 15:30

منهجية ب.أ (أ.م)
ف 1قا 26أ/الزاوي

منهجية ب.أ (أ.م)
ف 2قا 26أ/الزاوي

آ.عالمية معاصرة (أ.م)
ف 2قا 28أ/دحمان

آ.عالمية معاصرة (أ.م)
ف 1قا 28أ/دحمان

السرديات.ع.ح.م (أ.م)
ف 1قا 26د /بوعسرية

قضايا.ن.ش.القديم (أ.م)
ف 2قا 28أ./بلقناديل

األدب الصوفي (أ.م)
ف 2قا 28أ /عزوز

آ.عالمية معاصرة (م)
مدرج د /رقاب

ج.السرد العربي القديم (أ.م)
ف 1قا 3أ /سويلم

ج.السرد العربي القديم (أ.م)
ف 2قا 3أ /سويلم

أدب الطفل (أ.م)
ف 2قا 7أ./عشور

أدب الطفل (أ.م)
ف 1قا 7أ/عشور

قضايا.ن.ش.القديم (أ.م)
ف 1قا 10أ/بلقناديل
األدب الصوفي (أ.م)
ف 1قا 28أ/عزوز

أدب الطفل (م)
مدرج د /رقاب

االستشراق( أ.م)
ف 2قا05

د/وايني

رئيس

القسم:

قضايا.ن.ش.ح.م (أ.م)
ف 1قا 2أ./بحماني

قضايا.ن.ش.ح.م (أ.م)
ف 2قا 2أ/بحماني

 15:30إلى 17:00

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جـامـعـة غـردايـة

Université de Ghardaïa

كـلـيـة اآلداب واللـغــات

Faculté des Langues et des Lettres

قـسـم اللـغة واألدب الـعربي

Département de langue et littérature arabes

رزنامة التوقيت األسبوعي  /السداسي األول
السنة الجامعية 2020/2019:

األحد

 8:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

 11:00إلى 12:30

 12:30إلى 14:00

المعجمية (أ.م)
ف 1قا 28د /سيراج

المعجمية (م)
قا 28د /سيراج

لسانيات النص (م)
قا 28أ /تومي

لسانيات النص (أ.م)
ف 1قا 5أ /تومي
ترجمة م.ل (أ.م)
ف 2قا 2أ /جعيدير

المصطلحية (م)
قا 10أ/عبد السالم

علم الداللة (م)
قا 10أ /جقاوة

علم الداللة (أ.م)
ف 2قا 10أ /جقاوة

المدارس النحوية (أم)
ف2قا 8د /رزاق

نظرية النظم (أ.م)
ف2قا 26أ /حسان عبد
الرحمان

لسانيات النص (أ.م)
ف 2قا 6د /بن أودينة

نظرية النظم (أ.م)
ف 1قا 1أ /حسان عبد
الرحمان

علم الداللة (أ.م)
ف 1قا 7أ /جقاوة

المدارس النحوية (أم)
ف 1قا 2د /رزاق

أدب جزائري (أ.م)
ف 1قا 26أ/خرازي

أدب جزائري (أ.م)
ف 2قا 26أ/خرازي

لسانيات عربية (م)
قا 26د /مدور

لسانيات عربية (أ.م)
ف 1قا 26د /مدور

لسانيات عربية(أ.م)
ف 2قا 26د /مدور

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السنة الثالثة

تخصص :اللسانيات العامة

المعجمية (أ.م)
ف 2قا 26د /سيراج

منهجية ب.اللغوي (م)
قا8

د /بن أودينة

منهجية ب.اللغوي (أ.م)
ف 2قا 6د /بن أودينة
المصطلحية (أ.م)
ف 1قا 7أ /سريو

المدارس النحوية (م)
قا 10د /غزيل

منهجية ب.اللغوي (أ.م)
ف 1قا 2د /بن أودينة
المصطلحية (أ.م)
ف 2قا 7أ /سريو

 14:00إلى 15:30
ترجمة م.ل (أ.م)
ف 1قا 5أ /جعيدير

 15:30إلى 17:00

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جـامـعـة غـردايـة

Université de Ghardaïa

كـلـيـة اآلداب واللـغــات

Faculté des Langues et des Lettres

قـسـم اللـغة واألدب الـعربي

Département de langue et littérature arabes

رزنامة التوقيت األسبوعي

السنة اجلامعية 2020/2019:

السنة األوىل ماسرت :أدب عريب حديث ومعاصر

التوقيت
األيام

 8:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

 11:00إلى 12:30

األحد

مناهج نقدية سياقية (أم)
قا  10د /بوعسرية

مناهج نقدية سياقية (م)
قا 10د /حمودة

الترجمة و المصطلح(أم)
قا  26أ /جعيدير

اإلثنين

منهجية البحث (ام)
قا 5د/حمودة

الثالثاء

مناهج نقدية نصية (م )
قا  26د/مصيطفى

مناهج نقدية نصية(أم)
قا  7د/مصيطفى

األربعاء

شعر عربي حديث(م)
قا .5أ.د /حاج امحمد

شعر عربي حديث(ام)
قا  5أ.د /حاج امحمد

الخميس

النثر العربي الحديث
(أ.م)
قا 26أ/جهالن

النثر العربي الحديث (م)
مدرج
أ/جهالن

 12:30إلى 14:00

 14:00إلى 15:30

شعر عربي معاصر( أم)
قا 1د /موالي لخضر

شعر عربي معاصر(م)
قا 1
د /موالي لخضر
تحليل الخطاب الشعري(أم)
قا  10د /بن سمعون

السرد العربي المعاصر (م)
قا  7د /رقاب

السرد العربي المعاصر (ام)
قا .28د /رقاب

أدب شعبي(أم)
قا  .28أ.د/سرقمة

رئيس القسم

 15:30إلى 17:00

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جـامـعـة غـردايـة

Université de Ghardaïa

كـلـيـة اآلداب واللـغــات

Faculté des Langues et des Lettres
Département de langue et littérature arabes

قـسـم اللـغة واألدب الـعربي

رزنامة التوقيت األسبوعي

السنة اجلامعية 2020/2019:

السنة األوىل ماسرت :لسانيات عربية

التوقيت
األيام

 8:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

 11:00إلى 12:30

األحد

مدارس لسانية(م)
قا  1د /حجاج

الترجمة و المصطلح (أ.م)
قا 1أ /جعيدير

بالغة عربية (م)
ق  2أ.د  /بن سعد

اإلثنين

مناهج البحث في اللغة(م)
قا  10أ.د /بن يحيى

فقه اللغة(م)
قا 28أ  /برجي

فقه اللغة(أ.م)
قا  28أ  /برجي

الثالثاء

األربعاء

الخميس

منهجية البحث (أ.م)

أصول النحو(أ.م)
قا  28د/رزاق/

بالغة عربية (أ.م)
قا  3أ /عبد الحي
أصول النحو(م)
قا  28د/رزاق/

مناهج البحث في اللغة(أ.م)
قا  8د /رزاق

صوتيات(أم)
قا  26د /شنين

صوتيات(م)
قا  28د /شنين

اللغة و المعرفة (أ.م)
قا  26أ /قندة

قا 10د /عبد املالك

 12:30إلى 14:00

 14:00إلى 15:30

 15:30إلى 17:00

المعجم و الداللة (أم)
قا  2أ.د /بن سعد
مدارس لسانية(أم)
قا  7د /حجاج

رئيس

القسم:

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جـامـعـة غـردايـة

Université de Ghardaïa

كـلـيـة اآلداب واللـغــات

Faculté des Langues et des Lettres

قـسـم اللـغة واألدب الـعربي

Département de langue et littérature arabes

رزنامة التوقيت األسبوعي

السنة اجلامعية 2020/2019:
األيام

التوقيت
 8:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

األحد
اإلثنين

السنة األوىل ماسرت :أدب عريب قدمي

أدب جاهلي(م)
قا 2أ /الزاوي

أدب جاهلي(أم)
قا  8د /سيراج

 11:00إلى 12:30
الترجمة و المصطلح(أم)
قا  6أ /جعيدير
مناهج د نقدية سياقية (م)
قا  /1د /حمودة
األدب األيويب واململوكي (م)

الثالثاء

مناهج نقدية نصية(م)
قا  26د /مصيطفى

األربعاء

أدب عباسي (م)
قا10أ .د /بوعامر

قا  1د/رقاب

الخميس

أدب عباسي (أ.م)
قا  /1د /سويلم

أدب عصر البعثة (م)
قا  1سويلم

مدرج
د /موالي لخضر
حتليل اخلطاب الشعري (أ.م)

 12:30إلى 14:00
أدب مقارن(أم)
قا  8أ./بحماني

األدب األيويب واململوكي (أ.م)
قا  2أ/زوبريي

 14:00إلى 15:30
مناهج نقدية نصية(أ.م)
قا  8أ أ./بحماني

 15:30إلى 17:00

أدب عصر البعثة(أم)
قا  8أ /زوبيري

منهجية البحث (أم)
قا  1أ /بافلح
مناهج د نقدية سياقية (أ.م)
قا  8د /عبد المالك

رئيس القسم

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جـامـعـة غـردايـة

Université de Ghardaïa

كـلـيـة اآلداب واللـغــات

Faculté des Langues et des Lettres

قـسـم اللـغة واألدب الـعربي

Département de langue et littérature arabes

رزنامة التوقيت األسبوعي  /السداسي األول
السنة الجامعية 2020/2019:

السنة الثانية ماستر :أدب عربي حديث ومعاصر

 8:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

 11:00إلى 12:30

 12:30إلى 14:00

األحد

لسانيات النص (م)
قا 7د /بن سمعون

شعر جزائري ح.م (م)
قا 26د /الشامخة

شعر جزائري ح.م (أ.م)
قا 5أ /البرج

سرد جزائري ح.م (أ.م)
قا 10أ/البرج

االثنين

المصطلحية (م)
قا 26أ /عبد السالم

سرد جزائري ح.م (م)
مدرج د /الشامخة

سرد مغاربي ح.م (م)
قا 7أ/بن أوذينة خ

سرد مغاربي ح.م (أ .م)
قا 7أ/بن أوذينة خ

الثالثاء

لسانيات النص (أ.م)
قا 5أ /برجي

شعرمغاربي ح.م (م)
قا 6أ.د /حاج امحمد

شعر مغاربي ح.م (أ.م)
قا 5أ.د/حاج امحمد

األربعاء

أخالقيات المهنة (م)
مدرج أ /بن عمار

منهجية ك.مقال علمي (أ.م)
قا 7د/بافلح

األدب التفاعلي (أ.م)
قا 6أ./جهالن

 14:00إلى 15:30

األدب والمعرفة (أ.م)
قا 7أ/الزاوي

المصطلحية (أ.م)
قا 10أ/عبد السالم

الخميس

رئيس القسم

:

 15:30إلى 17:00

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جـامـعـة غـردايـة

Université de Ghardaïa

كـلـيـة اآلداب واللـغــات

Faculté des Langues et des Lettres

قـسـم اللـغة واألدب الـعربي

Département de langue et littérature arabes

رزنامة التوقيت األسبوعي  /السداسي األول
السنة الجامعية 2020/2019:

السنة الثانية ماستر :لسانيات عربية
 14:00إلى 15:30

 8:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

 11:00إلى 12:30

 12:30إلى 14:00

األحد

الصوتيات (م)
قا 3د /برارات

البالغة العربية (م)
قا 2د /حجاج

لسانيات اجتماعية (أ.م)
قا 8د /مدور

تحليل الخطاب (أ.م)
قا  7د /مدور

االثنين

صناعة المعاجم(أ.م)
قا 8د/سيراج

مناهج البحث في اللغة (م)
قا 3أ.د /بن يحي

المدارس اللسانية (م)
قا 5د /برارات

المدارس اللسانية (أ.م)
قا 5أ/عبد السالم

الثالثاء

منهج التحقيق (أ.م)
قا 8د/حمودة

صناعة المعاجم(م)
قا 2د/سيراج

البالغة العربية (أ.م)
قا 8أ/عبد الحي

مناهج البحث في اللغة
(أ.م)
قا 8د /رزاق

األربعاء

أخالقيات المهنة (م)
مدرج أ /بن عمار

النحو العربي أصوله ومناهجه
(م)
قا 8د /غزيل

الصوتيات (أ.م)
قا 2د /شنين

النحو العربي أصوله
ومناهجه (أ.م)
قا 10د /غزيل

الخميس

رئيس

القسم:

 15:30إلى 17:00

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جـامـعـة غـردايـة

Université de Ghardaïa

كـلـيـة اآلداب واللـغــات

Faculté des Langues et des Lettres

قـسـم اللـغة واألدب الـعربي

Département de langue et littérature arabes

رزنامة التوقيت األسبوعي  /السداسي األول
السنة الجامعية 2020/2019:
 8:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

السنة الثانية ماستر :أدب عربي قديم
 11:00إلى 12:30

 12:30إلى 14:00

 14:00إلى  15:30 15:30إلى 17:00

األحد
الشعرية العربية عند القدماء(أ.م)
قا 6أ /دحمان

االثنين

الشعرية العربية عند القدماء(م)
أ /دحمان
قا6

الثالثاء

منهج التحقيق(م)
قا 2د /براهيمي

نظرية األدب (أ.م)
قا 5د /عبد المالك

األربعاء

أخالقيات المهنة (م)
مدرج أ /بن عمار

المصطلحية (م)
قا 6أ /موالي ف

المصطلحية (أ.م)
أ/موالي ف
قا10

األدب واملعرفة(أ.م)

األدب ع القديم والدراسات
ح(م)
قا 28أ.د /بوعامر

الخميس

قا 8أ /قندة

السرديات العربية القديمة (أ.م)
أ/الزاوي
قا6

األدب ع القديم
السرديات العربية القديمة
والمستشرقون
(م)
(أ.م) قا 26أ.
أ./الزاوي
قا26
د /بن سعد
األدب ع القديم
والمستشرقون (م)
أ .د /بن سعد
قا28
منهج التحقيق (أ.م)
قا 6أ.د./حاج امحمد

األدب ع القديم
والدراسات ح (أ.م)
قا 5أ/بلقناديل
منهجية ك.مقال
علمي(أ.م)
قا 8أ./بافلح

رئيس القسم:

