
 ( 1029/1010)ثالثالسداسي الجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي

 

 

 10و21 -22و22 52و22 -  25:10 20و25 - 52و21  52و21 - 22:20 22و00 - 52و09 د12و09 - 00 األيام/التوقيت
 الكتابة اإلبداعية السبت

 بن يوسف شتيحد/
 21قا 

 جماليات التلقي
 د/ عيسى عطاشي

 قا األساتذة

 الكتابة اإلبداعية
 بن يوسف شتيحد/

 22قا 

 ترجمة 

 أ/ مختار نارة 

 21قا

  

 
 األحـد

 بيبوغرافيا
 د/ بولرباح عثماني

 01قا

السردي المعاصرالنص    

 أ/ زناتي الحدي
 قا األساتذة

 النص السردي الحديث 
 زناتي الحدي /أ

 05قا

 النص السردي الحديث 
 د/ عطاء اهلل كريبع

 األساتذة قا

 
 االثنين

 أخالقيات المهنة     
 أ/ العيفة خطوي

 مدرج األدب العربي

  

 
 الثالثـاء

 تحليل الخطاب السردي
 أ.د/ بن عيسى هامل

 المحاضرات قا

 جماليات التلقي 
 ولنواربد/ سعد 

 المحاضراتقا

 تحليل الخطاب السردي  
 إيمان جريدان/ أ

 المحاضراتقا

 

 
 األربعاء

ألنثروبولوجياا   

 أ.د/ ورنيقي
 21قا 

 لسانيات النص 
 د/ مصطفى قارة

 22قاا

 لسانيات النص  
 د/ مصطفى قارة
 قا المحاضرات

 النص السردي المعاصر

 أ.د/ لخضر بن السايح
 قاالمحاضرات

 

         الخميس

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 واألدب العربيقسم اللغة 

 الفوج األول(أدب عربي حديث ومعاصرماستر ) السنة الثانية

 



 

 ( 1029/1010)            ثالثالسداسي ال جـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
 

 10و21 -22و22 50و22 -  25:10 20و25 - 52و21  52و21 - 22:20 22و00 - 52و09 د12و09 - 00 األيام/التوقيت
 الكتابة اإلبداعية السبت

 بن يوسف شتيحد/
 21قا 

 الكتابة اإلبداعية
 بن يوسف شتيحد/

 21قا

     

 
 األحـد

 تحليل الخطاب السردي
 د/ بن عيسى هامل

 02قا 

 جماليات التلقي
 أ.د/.فاطمة مختاري

......قا   

 ترجمة
 كويسيد/ عيسى 

 01قا 

 النص السردي الحديث   
 د/ عطاء اهلل كريبع

 األساتذةقا 

 
 االثنين

لنص السردي الحديثا   

 أ/ فارسي محمد

 قا قسم الفرنسية

 أخالقيات المهنة  
 العيفة خطوي/ أ

 مدرج األدب العربي

 بيبوغرافيا
 د/ بولرباح عثماني

 05قا

 األنثروبولوجيا
 05أ.د/ ورنيقي قا

 
 الثالثـاء

 تحليل الخطاب السردي
 د/ بن عيسى هامل 

 قا المحاضرات

 جماليات التلقي 
 د/ سعد بولنوار

 المحاضراتقا 

>    

 
 األربعاء

 لسانيات النص 
 د/ مصطفى قارة

 22قا 

 لسانيات النص  
 د/ مصطفى قارة

 22قاا

 النص السردي المعاصر  

 أ.د/ لخضر بن السايح

 المحاضراتقا 

 لنص السردي المعاصر

 زناتي الحديأ/ 
 01قا 

 
 الخميس

       

 غيابات بدون مبرر  05في التطبيق إذا تغيب قصاء من االمتحانلإليتعرض الطالب 
 بطاقة الطالب أمر إجباري  إحضار - غيابات ولو بمبرر 02أو 

 م1029/1010مكتب البيداغوجيا 

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 واألدب العربيقسم اللغة 


