
 
 

 انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

 

                                                                                               

 أدب عــــزتـــــي : جــــــانشعة- 

      

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى      

– انسذاسي األول      - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

  وحذاخ انتعهيم األساسيح

 4 َظىص أدتُح زذَثح

 4 (فٍ اندزائز )تسهُم َظىص أدب األطفال 

 3 َسى انُض

 3 َسى انخطاب

  وحذاخ انتعهيم انمنهجيح

 2 (انطىر األول)تؼهًُُح انُض انًذرصٍ 

 2 (طزذ اإلشكال )فُُاخ انثسث و انكتاتح 

   وحذاخ انتعهيمح االستكشافيح

 1 يمارَح انُظىص األدتُح

 1 (...انًضزذ، انًىصمً،اإلشهار )انتىاطم انثمافٍ

  وحذاخ انتعهيم األفقيح

 1 (تؼثُز كتاتٍ  )نغح أخُثُح 

 21 مجمىع انسذاسي األول

 
 

 

 

 

 

 

 



 انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح 

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

 

         

                                                                                       

 أدب عــــزتـــــي : جــــــانشعة- 

      

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى      

– انسذاسي انثاني      - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

  وحذاخ انتعهيم األساسيح

 4 انضزدَاخ

 4 َظىص األدب انظىفٍ

 3 انًظطهساخ األدتُح 

 3 لضاَا َسىَح و طزفُح 

  وحذاخ انتعهيم انمنهجيح

انطىر +انطىر انثاٍَ  )تؼهًُُح انُض انًذرصٍ 

  (انثانث 

2 

 2  (خًغ انًادج  )فُُاخ انثسث و انكتاتح 

  وحذاخ انتعهيمح االستكشافيح

 1 ػهى انُفش انتزتىٌ 

 1 ( انتؼزَة –انتزخًح  )انتىاطم انثمافٍ 

  وحذاخ انتعهيم األفقيح

 1  (تؼثُز كتاتٍ  )نغح أخُثُح 

 21 مجمىع انسذاسي انثاني 

 

 

 

 



 
 انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح

  
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

 
                                                                                       

 أدب عــــزتـــــي : جــــــانشعة- 

      

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى      

– انسذاسي انثانث      - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

  وحذاخ انتعهيم األساسيح

 4 انزواَح انًغارتُح

 4 انزواَح اندزائزَح

 3 لضاَا َمذَح

 3 لضاَا َسىَح و طزفُح 

  وحذاخ انتعهيم انمنهجيح

 2 فُُاخ انثسث و انكتاتح 

 2 آنُاخ انكتاتح انظسفُح 

  وحذاخ انتعهيمح االستكشافيح

 1 (انزلًٍ )األدب انؼزتٍ انتفاػهٍ 

 1 صُكىنىخُح اإلتذاع فٍ انفٍ و األدب 

  وحذاخ انتعهيم األفقيح

 1  (تؼثُز شفهٍ )نغح أخُثُح 

 21 مجمىع انسذاسي انثانث 

 

 

 

 

 



 

 
 انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح 

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

 
                                                                                       

 أدب عــــزتـــــي : جــــــانشعة- 

      

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى      

– انسذاسي انزاتع       - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

 05 إعذاد مذكزج انتخزج: انعمم انشخصي 

 05 إخزاء تزتض: انتزتض فٍ انًؤصضح 

تمذَى لزاءاخ فٍ يهتمُاخ وطُُح و : انًهتمُاخ 

 دونُح 

03 

 03 لزاءج َمذَح نًذكزاخ صاتمح  : (زذد )أػًال أخزي 

 16 مجمىع انسذاسي انزاتع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

 انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح

  
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

 

 نيسانيــــــاخ : جــــــانشعة- 

      

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى      

– انسذاسي األول      - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

  وحذاخ انتعهيم األساسيح

 3 انهضاَُاخ انىظُفُح

 2 انهضاَُاخ انتىنُذَح

 3 انهضاَُاخ انتطثُمُح

 2 انهضاَُاخ انتؼهًُُح

  وحذاخ انتعهيم انمنهجيح

 2 يُاهح انثسث انهضاٍَ

 1 (طزذ اإلشكال )فُُاخ انثسث و انكتاتح 

  وحذاخ انتعهيمح االستكشافيح

 2 تزخًح انًظطهر انهضاٍَ

 2 انًظطهساخ انهضاَُح

  وحذاخ انتعهيم األفقيح

 2 (تؼثُز كتاتٍ )نغح أخُثُح 

 1 إػالو أنٍ

 20 مجمىع انسذاسي األول

 
 

 

 

 



 

 

انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح                 

 

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

                                                                         

 نيسانيــــــاخ : جــــــانشعة- 
    

 

 

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى  

– انسذاسي انثاني       - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

  وحذاخ انتعهيم األساسيح

 3 انهضاَُاخ انىظُفُح

 2 انهضاَُاخ انتىنُذَح

 3 انهضاَُاخ انتطثُمُح 

 2 انهضاَُاخ انتؼهًُُح 

  وحذاخ انتعهيم انمنهجيح

 2 لضاَا انثسث انهضاٍَ و يُاهده

 1 (خًغ انًادج )فُُاخ انثسث و انكتاتح 

  وحذاخ انتعهيمح االستكشافيح

 2 (2ط+1ط )تؼهًُُح انُض انًذرصٍ 

 2 يضائم االختالف انُسىٌ فٍ انًشزق 

  وحذاخ انتعهيم األفقيح

 2 (تؼثُز كتاتٍ  )نغح أخُثُح 

 1 إػالو آنٍ 

 20 مجمىع انسذاسي انثاني

 

 



 

 
 انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح 

 

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

 
                                                                                       

 نيسانيــــــاخ : جــــــانشعة- 

    

 

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى  

– انسذاسي انثانث      - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

  وحذاخ انتعهيم األساسيح

 3 انُسى انىظُفٍ

 2 انهضاَُاخ انساصىتُح

 3 انًىصىػاخ انهضاَُح

 2 انهضاَُاخ انتماتهُح 

  وحذاخ انتعهيم انمنهجيح

 2 انثسث انهضاٍَ و يُادَُه

 1 (تسذَذ انًىضىع  )فُُاخ انثسث و انكتاتح 

  وحذاخ انتعهيمح االستكشافيح

 2 تزخًح انًظطهر انهضاٍَ 

 2 (3ط)تؼهًُُح انُض انًذرصٍ 

  وحذاخ انتعهيم األفقيح

 2 (تؼثُز شفهٍ  )نغح أخُثُح 

 1 إػالو أنٍ 

 20 مجمىع انسذاسي انثانث

 



 

 

 انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح 

 

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

                                                                                  

 نيسانيــــــاخ : جــــــانشعة- 
    

 

 

 

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى  

– انسذاسي انزاتع       - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

 05 إػذاد يذكزج انتخزج: انؼًم انشخظٍ 

 05 إخزاء تزتض: انتزتض فٍ انًؤصضح 

 03 تمذَى لزاءاخ فٍ يهتمُاخ وطُُح و دونُح : انًهتمُاخ 

 03 لزاءج َمذَح نًذكزاخ صاتمح  : (زذد )أػًال أخزي 

 16 مجمىع انسذاسي انزاتع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح    

 

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

 

                                                                                       

 اننقذ انحذيث و انمعاصز : جــــــانشعة- 

      

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى      

– انسذاسي األول      - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

  وحذاخ انتعهيم األساسيح

 4 يذارس انُمذ انؼزتٍ انسذَث

 4 يُاهح انتسهُم انُمذٌ انسذَث

 3 انًظطهر انُمذٌ

 3 انًظطهر انثالغٍ

  وحذاخ انتعهيم انمنهجيح

 2 (تطثُمُح . د)انتسهُم األصهىتٍ 

 2 فُُاخ انثسث و انكتاتح

  وحذاخ انتعهيمح االستكشافيح

 1 اإلصتشزاق انثمافٍ و زىار انسضاراخ

 1 ػهى انًخطىط و فُُاخ انتسمُك

  وحذاخ انتعهيم األفقيح

 1 (تؼثُز كتاتٍ )نغح أخُثُح 

 21 مجمىع انسذاسي األول

 
 

 

 

 



 

 انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح 

 

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

 

                                                                                       

 اننقذ انحذيث و انمعاصز : جــــــانشعة- 

      

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى      

– انسذاسي انثاني      - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

  وحذاخ انتعهيم األساسيح

 4 انُمذ انًغارتٍ انسذَث و انًؼاطز

 4 َظزَح انسداج انثالغٍ 

 3 انشؼزَح انؼزتُح

 3 انُمذ انًضززٍ

  وحذاخ انتعهيم انمنهجيح

 2  (خًغ انًادج  )فُُح انثسث و انكتاتح 

 2 (2-1طىر )تؼهًُُح انُض انًذرصٍ 

  وحذاخ انتعهيمح االستكشافيح

 1 أدب انززهح انًمارٌ

 1 انُمذ األدتٍ انتفاػهٍ  

  وحذاخ انتعهيم األفقيح

 1 (تؼثُز كتاتٍ  )نغح أخُثُح 

 21 مجمىع انسذاسي انثاني

 

 

 

 

 

 



 

انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح                    

 

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

                                                                      

 اننقذ انحذيث و انمعاصز : جــــــانشعة- 

      

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى      

– انسذاسي انثانث      - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

  وحذاخ انتعهيم األساسيح

 4 انُمذ اندزائزٌ انسذَث و انًؼاطز

 4  (َمذ انُمذ )تسهُم انخطاب انُمذٌ 

 3 صًُُائُاخ انخطاب انزوائٍ 

 3 لضاَا َسىَح 

  وحذاخ انتعهيم انمنهجيح

 2 (تسزَز انًىضىع )فُُاخ انثسث و انكتاتح 

 2 (3طىر  )تؼهًُُح انُض انًذرصٍ 

  وحذاخ انتعهيمح االستكشافيح

 1 أدب انتظىف انًمارٌ 

 1 ػهى انُفش انتزتىٌ 

  وحذاخ انتعهيم األفقيح

 1 (تؼثُز شفهٍ  )نغح أخُثُح 

 21 مجمىع انسذاسي انثانث

 

 

 

 

 

 

 



 

انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح    

 

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

 

 اننقذ انحذيث و انمعاصز : جــــــانشعة- 

      
     

 

 

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى  

– انسذاسي انزاتع       - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

 05 إػذاد يذكزج انتخزج: انؼًم انشخظٍ 

 05 إخزاء تزتض: انتزتض فٍ انًؤصضح 

تمذَى لزاءاخ فٍ يهتمُاخ وطُُح و : انًهتمُاخ 

 دونُح 

03 

 03 لزاءج َمذَح نًذكزاخ صاتمح  : (زذد )أػًال أخزي 

 16 مجمىع انسذاسي انزاتع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح 

 

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

 

 

                                                                                       

 انهغح انعزتيح : جــــــانشعة- 

      

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى      

– انسذاسي األول      - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

  وحذاخ انتعهيم األساسيح

 3 َسى وظُفٍ

 3 ػهى األطىاخ انىظُفٍ

 3 َظزَح اإلَماع

 3ٌ ػهى األطىاخ انفُزَائ

  وحذاخ انتعهيم انمنهجيح

 02 لضاَا انثسث انهغىٌ و يُادَُه

 02 فُُاخ انكتاتح و انثسث

  وحذاخ انتعهيمح االستكشافيح

 1 يىصىػاخ نغىَح

 1 انهضاَُاخ انثُُىَح

  وحذاخ انتعهيم األفقيح

 2 (تؼثُز كتاتٍ )نغح أخُثُح 

 20 مجمىع انسذاسي األول

 

 

 



 

 

         

انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح                

 

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

                                                                          

 انهغح انعزتيح : جــــــانشعة- 

      

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى      

– انسذاسي انثاني     - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

  وحذاخ انتعهيم األساسيح

 3 َسى االختالف فٍ انًشزق انؼزتٍ

 3 نضاَُاخ تطثُمُح 

 2 ػهى انمزاءاخ 

 3 انًظطهر انهغىٌ 

  وحذاخ انتعهيم انمنهجيح

 2 يُاهح تفضُز انُض انمزآٍَ

 2 (خًغ يادج انزصانح  )فُُاخ انكتاتح 

  وحذاخ انتعهيمح االستكشافيح

 2 2ط+1تؼهًُُح انُض انًذرصٍ ط

 2 ػهى انُفش انتزتىٌ 

  وحذاخ انتعهيم األفقيح

 1  (تؼثُز كتاتٍ  )نغح أخُثُح 

 20 مجمىع انسذاسي انثاني

        

 

 

 



 

 

 

 انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح 

 

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

 

 

 انهغح انعزتيح : جــــــانشعة- 

      

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى      

– انسذاسي انثانث      - 

 

 انمعامــــــم انمقايــيــــس

  وحذاخ انتعهيم األساسيح

 03 َسى االختالف فٍ انًغزب و األَذنش

 03 ػهى انتزاكُة انهضاَُح 

 03 طُاػح انًؼاخى انسذَثح 

 02 تسهُم انخطاب انهضاٍَ 

  وحذاخ انتعهيم انمنهجيح

 02 تسمُك انُظىص انهغىَح 

 02 (تسزَز رصانح  )فُُاخ انكتاتح و انثسث 

  وحذاخ انتعهيمح االستكشافيح

 01 تزخًح انُض انظسفٍ 

 01 تمُُاخ انكتاتح انظسفُح 

 02 3تؼهًُُح انُض انًذرصٍ ط

  وحذاخ انتعهيم األفقيح

 1  (تؼثُز شفهٍ  )نغح أخُثُح 

 20 مجمىع انسذاسي انثانث 

 

 



 

 

 

انجمهىريح انجشائزيح انذيمقزاطيح انشعثيح    

 
 وسارج انتعهيم انعاني و انثحث انعهمي 

-جامعح تهمسان   

 كهيح اآلداب و انهغاخ

 قسم انهغح و األدب انعزتي

 

                                                                                       

 انهغح انعزتيح : جــــــانشعة- 
 

 

 -مــــــاستز- انسنح األونـــــى  

– انسذاسي انزاتع       - 

 

 انمعامــــــم انمقاييس

تمارَز + إػذاد يذكزج انتخزج: انؼًم انشخظٍ 

 دورَح ػٍ انُشاطاخ انثمافُح انًشارن فُها
04 

 08 إخزاء تزتض: انتزتض فٍ انًؤصضح 

تمذَى لزاءاخ فٍ يهتمُاخ وطُُح و : انًهتمُاخ 

 دونُح 

03 

 15 مجمىع انسذاسي انزاتع 

 


