
 جـــــــدول التــــوقيت

 9102/9191األسبــــــــــوعي

 .استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب   .يمنعساعة لإلدارة 29يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  – مهما كانت األسبابتغيير الفوج يمنع  -مالحظة: 

 91و02 -22و02 52و02 -  05:91 01و05 - 52و09  52و09 - 00:01 00و11 - 52و12 د92و12 - 10 األيام/التوقيت
 لغة أجنبية السبت

 د / إسماعيل بن اسماعين
 10قا :

 القصيدة العربية 
 عمر الربيع/ أ

 10قا: 

     

 
 األحـد

 نظرية األدب  
 / ميهوب جعيرند

 09قا : 

 الشعر العربي المعاصر   
 أ.د لخضر بن السايح

 09قا :

 نظرية األدب 
 / ميهوب جعيرند

 00قا : 

 

 
 االثنين

 ونظرياته تحليل الخطاب 
 هامل بن عيسى د/ 

 09قا: 

 تحليل الخطاب ونظرياته
 هامل بن عيسى / د

 09قا: 

 نظرية القراءة
 أ.د/ فنطازي محمد 

09قا  

 نظرية القراءة  
 / عبد الحميد بلحماريأ.

 09قا : 

 

 
 الثالثـاء

 العربي المعاصر  الشعر
 أ.د لخضر بن السايح

 00قا : 

 تقنيات البحث    
 سليم حفاصيأ/ 

 09قا : 

  

 
 األربعاء

 الشعر العربي الحديث 
 بوداود وذناني  /أ.د

 09قا : 

    
 

 لسانيات النص   
 د/ قارة مصطفى

 00قا

 

 
 الخميس

 لسانيات النص
 د/ قارة مصطفى

 09قا

 العربي الحديث  الشعر
 بوداود وذناني  /أ/ أ.د

 12قا: 

 الثقافة الشعبية 
 أ.د/ ورنيقي 

 19قا :

    

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات

 واألدب العربيقسم اللغة 

 أدب عربي حديثالسنة األولى ماستر )

  10 الفوج(ومعاصر

إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  10غيابات بدون مبرر أو  10

 م1101/1100من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  15في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتعرض الطالب 
 بطاقة الطالب أمر إجباري  إحضار - غيابات ولو بمبرر 12أو 

 9102/9191مكتب البيداغوجيا 



 ( 9102/9191) السداسي األول جـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي

 ساعة لإلدارة. 29يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  –يمنع تغيير الفوج مهما كانت األسباب  -مالحظة: 
 يمنع استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب  . -
 .كتابة على الجدرانالأو أديب إذا قام بتخريِب الممتلكات يحال الطالب على مجلس الت -

 91و02 -22و02 52و02 -  05:91 01و05 - 52و09  52و09 - 00:01 00و11 - 52و12 د92و12 - 10 األيام/التوقيت
 القصيدة العربية    السبت

 أ/ عمر الربيع
 10قا: 

 لغة أجنبية  
 د / إسماعيل بن اسماعين

 15قا :

 

 
 األحـد

 نظرية األدب
 جعيرن / ميهوبد

 09قا : 

 نظرية األدب 
 جعيرن / ميهوبد

 09قا : 

 العربي المعاصر  الشعر
 أ/د بن السايح لخضر

 09قا :

 الشعر العربي الحديث  
 أ/ مختار نارة

 12قا

 

 
 االثنين

 ونظرياته تحليل الخطاب 
 د/ بن عيسى هامل  

 09قا: 

 نظرية القراءة  
 محمد فنطازي د/أ.

09قا :   

 الثقافة الشعبية   
 أ.د/ ورنيقي 

 15قا: 

 

 
 الثالثـاء

 الشعر العربي المعاصر 
 أ.د لخضر بن السايح

 00قا :

 تحليل الخطاب ونظرياته
 هامل بن عيسى / د

 قا : األساتذة

 تقنيات البحث 
 أ/سليم حفاصي

 09قا : 

    

 
 األربعاء

 العربي الحديث  الشعر
 بوداود وذناني  /أ.د

  09قا: 

      

 
 الخميس

 لسانيات النص 
 ىد/ قارة مصطف

 09قا : 

 لسانيات النص  
 ة مصطفىر د/ قا

 10قا

 نظرية القراءة
 عبد الحميد بلحماريأ/

 09قا 

    

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات

 ثانيالفوج ال(عربي حديث ومعاصر أدبالسنة األولى ماستر ) واألدب العربيقسم اللغة 

 

إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  10غيابات بدون مبرر أو  10

 م1101/1100من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

 غيابات بدون مبرر  15في التطبيق إذا تغيب االمتحان قصاء منلإليتعرض الطالب 
 إحضار بطاقة الطالب أمر إجباري  - غيابات ولو بمبرر 12أو 

 م9102/9191مكتب البيداغوجيا 


