
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
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  م2022/2021التّوقيت األسبوعي للّسنة الثّالثة أدب عربي للموسم الجامعي 

 الفوج األّول ) أ + ب( الّسداسي الخامس  

 األيام  األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس 

 التوقيت 

السرديات العربية    

الحديثة واملعاصرة  

 : ق –أ 1ف

 16 

   

08:30- 09:30 

السرديات العربية    

الحديثة واملعاصرة  

 : ق –ب 1ف

16   

  09:30- 10:30 

 

ليات السرد  جما 

العربي القديم  

 : ق –أ 1ف

X 

اآلداب العاملية  

 املعاصرة 

 :  ق –أ 1ف

16 

منهجية البحث  

 األدبي

 : ق –أ 1ف

 16 

 الطفل أدب 

 : ق –أ 1ف

x 

10:30- 11:30 

 

جماليات السرد   

العربي القديم  

 : ق  -ب1ف

X 

اآلداب العاملية  

 املعاصرة 

 : ق  –ب  1ف

16 

منهجية البحث  

 األدبي

 : ق –ب 1ف

16   

 

 أدب الطفل 

 : ق –ب 1ف

  

x 

11:30- 12:30 

 

     12:30- 13:30 

     13:30  -14:30 

قضايا النص  

الشعري الحديث  

–أ 1ف . واملعاصر

   :ق

16   

قضايا النص  

الشعري القديم   

 : ق  –أ 1ف 

 6 

  

قضايا النص  

الشعري الحديث  

   - ب1ف.  ر واملعاص

  16:ق

قضايا النص  

 الشعري القديم

 : ق  –ب  1ف

6 

  

+   طيبيلألستاذ األدب العربي واإلستشراق  + مادة بن طالبلألستاذ  األدب الصوفيمادة :  املواد اآلتية ُتدرَّس عن ُبعد )عبر الخط( :مالحظة 

 مورصو قويدر  لألستاذ     أجنبية متخصصة مادة لغة
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 م2022/2021 لثة أدب عربي للموسم الجامعياالتّوقيت األسبوعي للّسنة الثّ 

 الفوج الثاني ) أ+ب(  الّسداسي الخامس

 األيام  األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس 

 التوقيت 

قضايا النص   

الشعري القديم  ف  

 : ق –أ 2

 8 

 منهجية البحث األدبي 

 : ق –أ 2ف

14 

 

  

08:30- 09:30 

قضايا النص   

الشعري القديم  ف  

 : ق –ب 2

 8 

 منهجية البحث األدبي 

 : ق – ب2ف

14 

 

 09:30- 10:30 

 

السرديات العربية   

 الحديثة واملعاصرة 

 : ق  –أ  2ف

X 

جماليات السرد  

  أ 2العربي القديم ف

 8: ق

 

  10:30- 11:30 

 

السرديات العربية   

 الحديثة واملعاصرة 

 : ق  –ب  2ف

x 

  جماليات السرد 

ب  2ف . العربي القديم

 8: ق

 

  11:30- 12:30 

 

     12:30- 13:30 

     13:30  -14:30 

قضايا النص   

الحديث  الشعري 

 : أ ق2ف.  واملعاصر 

5 

 اآلداب العاملية املعاصرة 

 : ق –أ 2ف

5 

 أدب الطفل 

 : ق  -أ  2ف

 5 

 

14:30 -15:30 

قضايا النص   

الشعري الحديث  

  :ب ق2ف.  واملعاصر 

5 

 آلداب العاملية املعاصرة ا

 : ق –ب 2ف

5 

 أدب الطفل 

 ق:  –ب  2ف

 5 

 

15:30 -16:30 

+ طيبي لألستاذاألدب العربي واإلستشراق  + مادة طالببن  لألستاذ األدب الصوفيدة ماُتدرَّس عن ُبعد )عبر الخط( ::  املواد اآلتية مالحظة 

 مورصو قويدر  لألستاذ أجنبية متخصصة مادة لغة


