
 لثانيالسداسي اجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي    
(1029/1010 ) 

 
 .ساعة لإلدارة 21يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  – مهما كانت األسبابتغيير الفوج يمنع  -مالحظة: 

 .استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب   يمنع -
 أو كتابة على الجدران.الممتلكات  يحال الطالب على مجلس التأديب إذا قام بتخريب   -

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

 األحـد
 فلسفة الجمال 

 جعيرن / ميهوبد
 01قا : 

 النثر العربي المعاصر 
 أ.د لخضر بن السايح

 قا : المحاضرات

 فنيات التعبير 
 د/ ميلود رحمون

 قا : األساتذة

  

 
 االثنين

 الشعريتحليل الخطاب 
 هامل بن عيسى د/ 

 21قا: 

 فلسفة الجمال
 / ميهوب جعيرند

 02قا : 

 نظرية القراءة
 علي لخضاري/ د

21قا  

 األدب الشعبي 
 أحمد ورنيقيد/ أ.

 11قا : 

  

 
 الثالثـاء

 تحليل الخطاب الشعري
 هامل بن عيسى / د

 02قا: 

 لسانيات النص 
 د/ قارة مصطفى

 01قا

 العربي المعاصر  النثر
 أ.د لخضر بن السايح

 21قا : 

    

 
 األربعاء

 القصيدة العربية 
 د/ بن عيسى هامل  

 01قا: 

 العربي الحديث  نثرال
 بوداود وذناني  /أ.د

 21قا : 

 نظرية القراءة
 د/ علي لخضاري

 22قا : 

 إعالم آلي 
 د/ نورالدين بن نعيجة

 قا :اإلعالم اآللي

  

 
 الخميس

 العربي الحديث  رنثال 
 بوداود وذناني  /أ/ أ.د

 02قا: 

 النص لسانيات
 د/ قارة مصطفى

 21قا

    

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

 الفوج األول(أدب عربي حديث ومعاصرالسنة األولى ماستر ) واألدب العربيقسم اللغة 

 

إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  30غيابات بدون مبرر أو  30

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

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

 م1029/1010مكتب البيداغوجيا 



 ثانيالسداسي الجـــــــدول التــــوقيت األسبــــــــــوعي
(1029/1010 ) 

 
 ساعة لإلدارة. 21يجب تقديم وثيقة التبرير قبل  –يمنع تغيير الفوج مهما كانت األسباب  -مالحظة: 

 .  يمنع استغالل القاعات والمدرجات  لألكل والشرب -
 .كتابة على الجدرانالأو أديب إذا قام بتخريب  الممتلكات يحال الطالب على مجلس الت -

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

 األحـد
 فلسفة الجمال

 جعيرن / ميهوبد
 22قا : 

 فلسفة الجمال
 جعيرن / ميهوبد

 01قا : 

 العربي المعاصر  النثر
 أ/د بن السايح لخضر

 المحاضراتقا :

 فنيات التعبير  
 رحمون ميلود/ د

 22قا : 

 

 
 االثنين

 الشعريتحليل الخطاب 
 د/ بن عيسى هامل  أ.

 22قا: 

 تحليل الخطاب الشعري
 هامل بن عيسى / دأ.

 02قا :

 نظرية القراءة
 د/ علي لخضاري

21قا  

 نظرية القراءة 
 د/ علي لخضاري

 21قا 

  

 
 الثالثـاء

 إعالم آلي
 أ / محمد األمين بن معاش

 قا :اإلعالم اآللي

 القصيدة العربية 
 د/ بن عيسى هامل  أ.

 02قا: 

       

 
 األربعاء

 العربي الحديث  النثر 
 بوداود وذناني  /أ.د

 21قا : 

 العربي المعاصر  النثر
 بوداود وذناني  /أ.د

 20قا : 

 األدب الشعبي   
 أحمد ورنيقيد/ أ.

 09قا: 

  

 
 الخميس

 النثر العربي الحديث 
 بوداود وذناني  /أ.د

 09قا : 

 لسانيات النص   
 ة مصطفىر د/ قا

 21قا 
 

 لسانيات النص 
 ىد/ قارة مصطف

 21قا : 

    

 األغــواط –جامعة عمار ثليجي 
 كلية اآلداب واللغات 

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

 

إقصاء  =غيابات ولو بمبرر ) في التطبيق (  30غيابات بدون مبرر أو  30

 م1321/1320من االمتحان.             مكتب البيداغوجيا 

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

 م1029/1010مكتب البيداغوجيا 
 


