
يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                        وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 يــــــــــــي الثانـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

(السنة األولى ليسانس )تكوين قاعدي مشترك  

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

13.30-15.30  علم النحو  

 األحــد
81/50/4582 

13.30-15.30  فقه اللغة  

 الثالثاء
45/50/4582  

08.30-10.30   نثرينص أدبي قديم  

 األربعـــــاء
48/50/4582  08.30-10.30  تاريخ الحضارة اإلنسانية  

 الخميــــس
44/50/4582  

 
11.00-13.00  قديم أدبينقد  



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

 
 

 

 

 

 

 السبـــــت
42/50/4582  

11.00-13.00  مصادر اللغة واألدب 

 األحــد
40/50/4582  

11.00-13.00  تقنيات التعبير الشفوي 

 االثنين
42/50/4582  

11.00-13.00  تقنيات البحث 

 الثالثاء
42/50/4582  

 
11.00-13.00  اإلعالم اآللي 



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                        وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 الرابعي ـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

                                                                              الثانية  لغــويةالسنة 

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

11.00-13.00  اللسانيات ومفاهيم وميادين 

 األحــد
81/50/4582 

11.00-13.00  اللسانيات الجغرافيا  
 الثالثاء

45/50/4582  
13.30-15.30  علم وظائف األصوات 

 األربعـــــاء
48/50/4582  

13.30-15.30  لبحث اللسانيمناهج ا 
 الخميــــس

44/50/4582  
08.30-10.30  النحو العربي 



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السبــــت
42/50/4582  

08.30-10.30  علم الداللة  

 األحــد
40/50/4582  13.30-15.30  الصرف العربي  

 االثنين
26/05/2014  

13.30-15.30  تاريخ اللسانيات  

 الثالثاء
42/50/4582  

 
08.30-10.30  المعجمية  



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                        وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 الرابعي ـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

الثانية  أدبيــةالسنة   
 

 

 

 

 

 

 

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

11.00-13.00  األدب العربي القديم 

 األحــد
81/50/4582 

11.00-13.00  النقد العربي القديم 
 الثالثاء

45/50/4582  
13.30-15.30  اآلداب الغربية القديمة  

 األربعــــاء
48/50/4582  

13.30-15.30  اإلعجاز القرآني 
 الخميــــس

44/50/4582  
08.30-10.30  اآلداب الشرقية القديمة  



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                        وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 سادسي الـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

الثالثة  علوم اللسان العربيالسنة   

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

08.30-10.30  أصول النحو ومدارسه 

 األحــد
81/50/4582 08.30-10.30  المدارس اللسانية  

 الثالثاء
45/50/4582  

11.00-13.00  نيات التطبيقيةاللسا 
 األربعـــــاء

48/50/4582  
11.00-13.00  لسانيات النص 

 الخميـــــس
44/50/4582  

13.30-15.30  التحليل اللساني للنصوص 



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السبــــت
42/50/4582  

13.30-15.30  تعليمية اللغات 

 األحــد
40/50/4582  08.30-10.30  فقه اللغة  



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                        وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 لسادسي اـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

الثالثة  علوم اللسانالسنة   

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

08.30-10.30  تعليمية اللغات 

 األحــد
81/50/4582 

08.30-10.30  المدارس اللسانية  

 الثالثاء
45/50/4582  

11.00-13.00  اللسانيات التطبيقية 

 األربعـــــاء
48/50/4582  

11.00-13.00  لسانيات النص 



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

 

 
 

 

 

 

 الخميـــــس
44/50/4582  

13.30-15.30  التحليل اللساني للنصوص 

 السبـــــت
42/50/4582  

13.30-15.30  األسلوبيات 

 األحــد
40/50/4582  08.30-10.30  اللسانيات النفسية   



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                       وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 السادسي ـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

 الثالثة  أدب عربيالسنة 

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

08.30-10.30  المدارس النقدية  

 األحــد
81/50/4582 

08.30-10.30  يث والمعاصر الشعر العربي الحد 
 الثالثاء

45/50/4582  
11.00-13.00  السرديات العربية والمعاصرة  

 األربعــــــــــــــاء
48/50/4582  

11.00-13.00  تحليل الخطاب  



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  

 

 

 

 

 

 الخميـــــــــس
44/50/4582  

13.30-15.30  األدب الجزائري  

 السبـــــــــــت
42/50/4582  

13.30-15.30  عياالجتماعلم النفس األدبي  

 األحــد
40/50/4582  08.30-10.30  األدب التمثيلي 

  االثنين
42/50/4582  08.30-10.30  األدب الشعبي 



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                       وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 السادسي ـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

الثالثة  أد ب عام  وعالميالسنة   

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

08.30-10.30  األدب الغربي المعاصر  

 األحــد
81/50/4582 08.30-10.30  نظرية األدب  

 الثالثاء
45/50/4582  

11.00-13.00  األدب الشرقي المعاصر 

 األربعــــــــــــــاء
48/50/4582  

11.00-13.00  تحليل الخطاب  
15.30-13.30 الخميـــــــــس  األدب المقارن 



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

 

 

 

 

 

 

44/50/4582  
 

 السبـــــــــــت
42/50/4582  

13.30-15.30  االجتماعيعلم النفس األدبي  

 األحــد
40/50/4582  08.30-10.30  األدب التمثيلي 



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                       وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 ثانيالي ـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

 البرنامج االستدراكي – السداسي الثاني

 السياحة    اللغة العربية و  :مشروع-ر  ماست-األولى السنة 

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

08.30-10.30  
 تعليمية اللغة والسياحة

 األحــد
81/50/4582 08.30-10.30  التحليل الثقافي للخطاب 

 الثالثاء
45/50/4582  

11.00-13.00  علم مصطلح ولغة السياحة 

 األربعــــــــــــــاء
48/50/4582  

11.00-13.00  
ة المعاجم والتنمية اللغويةصناع  



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                       وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 ثانيالي ـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

 علوم اللسان مشروع:-رماست-األولى السنة 

 المقياس التوقيت التاريخ
 السبت 

17/05/2014  
08.30-10.30  النحو وعلم التركيب 

 األحــد
81/50/4582 

08.30-10.30  علم الصرف 
 الثالثاء

45/50/4582  
11.00-13.00  اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة  

 األربعــــــــــــــاء
48/50/4582  

11.00-13.00  اللغة العربية والحاسوب 
 الخميـــــــــس

44/50/4582  
13.30-15.30  بناء المناهج وتحليل الطرائق 

 السبـــــــــــت
42/50/4582  

13.30-15.30  السميائيات وتحليل الخطاب 



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                       وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 ثانيالي ـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

 المعجمية العربية مشروع:-ر ماست-األولى السنة 

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

08.30-10.30  
 علم المعاجم عند العرب

 األحــد
81/50/4582 

08.30-10.30  
 علم المصطلح

 الثالثاء
45/50/4582  

11.00-13.00  
 لغة اختصاص

 األربعــــــــــــــاء
48/50/4582  11.00-13.00  

 علم المفردات

 الخميـــــــــس
44/50/4582  

13.30-15.30  
 المعجمية ) نظريات المناهج ( )ن(

 السبـــــــــــت
42/50/4582  

13.30-15.30  
المعاجم علم صناعة  



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                       وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 ثانيالي ـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

 النقد وتحليل الخطاب مشروع:-ماستر  -األولى السنة 
 

 

 

 

 

 

 

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

13.30-15.30  تحليل الخطاب 
 األحــد

81/50/4582 13.30-15.30  مدارس النقدية ال 
 الثالثاء

45/50/4582  
08.30-10.30  للخطاب ووظائفها األجناس األدبية 

 األربعــــــــــــــاء
48/50/4582  

08.30-10.30  التداولية وتحليل الخطاب 
 الخميـــــــــس

44/50/4582  11.00-13.00  االتصالخصائص اإلعالمي ومهارات  



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                       وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 ثانيالي ـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

 الســرديات مشروع:-رماست-األولى السنة 

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

13.30-15.30  
األدبية السرديات   

 األحــد
81/50/4582 13.30-15.30  

 الحديثة  السرديات العربية

ثاءالثال  
45/50/4582  

08.30-10.30  
 السرديات وتفاعل األجناس 

 األربعــــــــــــــاء
48/50/4582  

08.30-10.30  
 البالغة  وتحليل الخطاب

 الخميـــــــــس
44/50/4582  11.00-13.00  

المترابط السردي  النص  



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                       وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 ثانيالي ـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

 األدب العربي مشروع:-رماست-ألولى االسنة 

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

13.30-15.30  
 النص النثري القديم

 األحــد
81/50/4582 

13.30-15.30  
 النص الشعري القديم

 الثالثاء
45/50/4582  

08.30-10.30  
ث المعاصرالنص النثري الحدي  

 األربعــــــــــــــاء
48/50/4582  

08.30-10.30  
 نظرية األدب

 الخميـــــــــس
44/50/4582  11.00-13.00  

 النص الشعري الحديث المعاصر

13.00-11.00  السبت  األدب المقارن 



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

  3102/  3102جامعية : السنة ال                                                                                                                                       وآدابهااللغة العربية م ـــقس

 ثانيالي ـــــــــالسداس اتـــــــــــــــامتحانة ــــــــــــرزنـام

                                     األدب المغاربي شروع:م-رماست-األولى السنة 

 المقياس التوقيت التاريخ

 السبت 
17/05/2014  

13.30-15.30  
 النقد المغاربي القديم

 األحــد
81/50/4582 

13.30-15.30  
 النص الشعري  المغاربي القديم

 الثالثاء
45/50/4582  08.30-10.30  

لمغاربي القديما  النثريالنص   

 األربعــــــــــــــاء
48/50/4582  

08.30-10.30  
 األدب الهامشي المغاربي



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
ةـــــــــــابـــــعن -ارـــــــــــي مختــــــــــــــاجـــة بــــــــــــــامعـــج  

ةـــــة واالجتماعيــموم االنسانيـــــوالع اآلدابة ـــــكمي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخميـــــــــس
44/50/4582  11.00-13.00  

 حضارة المغرب العربي الكبير

 السبـــــــــــت
42/50/4582  

11.00-13.00  
 الشعرية العربية القديمة


