
يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2019/2020:اجلامعية    السنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 :............./.........التخصص:.........../.........ــ     الفرع(تكوين قاعدي مشرتك)األوىل :السنة 

القاعة/ادلدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ ادلقياس 
 هادف زلمد/ د-كمال عطاب/د الصرف 2.1-16-10-من مدرج 13.30-12.00 13/01/2020 01
 عمار قريف/د علوم القرآن 2.1-16-10-من مدرج 13.30-12.00 14/01/2020 02
 نعيمة بوسكني/ د- أ بن اطبولة رضا/  نورة جبلي/د العروض وموسيقى الشعر 2.1-16-10-من مدرج 13.30-12.00 15/01/2020 03
 اسلوغة/ د-حفيظة رواينية/د-سعد بوفالقة/د (شعر)النص األديب القدمي  2.1-16-10-من مدرج 13.30-12.00 16/01/2020 04
 عليوة/ ع / د- مرابط/ ز / د- امساعني مغمويل/د البالغة العربية 2.1-16-10-من مدرج 13.30-12.00 18/01/2020 05
 جناة عرب الشعبة/ د-هجرية لعور / د-احسن مزدور/-د النقد األديب القدمي 2.1-16-10-من مدرج 13.30-12.00 19/01/2020 06

 أمساءحلسن/ أ-نور اذلدى دندان/ أ- بوراس/ د تقنيات البحث 2.1-16-10-من مدرج 13.30-12.00 20/01/2020 07
 حاجي حنان-د س بوفالقة/مساء حلسن/ أ/ د/آسيا صياد/ د فنيات التعبري الشفوي 2.1-16-10-من مدرج 13.30-12.00 21/01/2020 08

 فطناسي كلثوم/أ- غجايت مروة/أ-قدوري عبد ادلالك/أ-العارف أمساء/أ-عبديل دنيا/ أ أجنليزية /اللغة الفرنسية 2.1-16-10-من مدرج 13.30-12.00 22/01/2020 09

رئيس القسم 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2019/2020:اجلامعية    السنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 دراسات لغوية:الفرع    ــ     (ليسانس)الثانية :السنة 

القاعة/ادلدرج التوقيت التاريخ الرقم  االستاذ ادلقياس 
 خلضر تيبت//د النقد األديب احلديث 10مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج   11.45-10.15 13/01/2020 01
 رجال عمار / د مدخل إىل األدب ادلقارن 10مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج   11.45-10.15 14/01/2020 02
 ولعة  صاحل/ د نظرية األدب 10مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج   11.45-10.15 15/01/2020 03
 عمر حلسن/د علم الصرف 10مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج   11.45-10.15 16/01/2020 04
 بن اصفية امساعيل/ د النص األديب احلديث 10مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج   11.45-10.15 18/01/2020 05
 رابح بوحوش/د اللسانيات العامة 10مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج   11.45-10.15 19/01/2020 06
 خياري هبة / د األسلوبية وحتليل اخلطاب 10مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج   11.45-10.15 20/01/2020 07
 عطوي/د   أصول النحو 10مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج   11.45-10.15 21/01/2020 08
 حياة امحد السيد//د علم الداللة 10مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج   11.45-10.15 22/01/2020 09
 فطناسي كلثوم/أ- قدوري عبد ادلالك/أ-العارف أمساء/أ-عبديل دنيا/ أ أجنليزية /اللغة الفرنسية 10مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج   11.45-10.15 23/01/2020 10



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2019/2020:اجلامعية    السنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 دراسات أدبية:الفرع    ــ     (ليسانس)الثانية :السنة 

القاعة/ادلدرج التوقيت التاريخ الرقم  االستاذ ادلقياس 
 بلواهم/د النقد األديب احلديث 16-12-11-10-من قاعة  11.45-10.15 13/01/2020 01
 رجال عمار / د مدخل إىل األدب ادلقارن 16-12-11-10-من قاعة  11.45-10.15 14/01/2020 02
 ولعة  صاحل/ د نظرية األدب 16-12-11-10-من قاعة  11.45-10.15 15/01/2020 03
 عمر حلسن/* د علم الصرف 16-12-11-10-من قاعة  11.45-10.15 16/01/2020 04
 ع زايد قيوش/ د النص األديب احلديث 16-12-11-10-من قاعة  11.45-10.15 18/01/2020 05
 عبد السالم شقروش/ د اللسانيات العامة 16-12-11-10-من قاعة  11.45-10.15 19/01/2020 06
 بوبكري راضية/ د األسلوبية وحتليل اخلطاب 16-12-11-10-من قاعة  11.45-10.15 20/01/2020 07
 فتيحة بركات/د مدخل إىل األدب ادلغاريب 16-12-11-10-من قاعة  11.45-10.15 21/01/2020 08
 بومادة / د األدب الشعيب العام 16-12-11-10-من قاعة  11.45-10.15 22/01/2020 09
 فطناسي كلثوم/أ- قدوري عبد ادلالك/أ-العارف أمساء/أ- أجنليزية /اللغة الفرنسية 16-12-11-10-من قاعة  11.45-10.15 23/01/2020 10



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2019/2020:اجلامعية    السنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 .األدب  العريب:التخصص    ـــــــ  (ليسانس)الثالثة :السنة 

القاعة/ادلدرج التوقيت التاريخ الرقم  االستاذ ادلقياس 
 سلطاين السبيت /د قضايا النص الشعري القدمي  7إىل قاعة 1من قاعة 10.00-08.30 13/01/2020 01
 شليب/د مجاليات السرد العريب  7إىل قاعة 1من قاعة 10.00-08.30 14/01/2020 02
 سهيلة سبيت/د قضايا النص الشعر احلديث وادلعاصر 7إىل قاعة 1من قاعة 10.00-08.30 15/01/2020 03
 شليب/د السرديات العربية ادلعاصرة  7إىل قاعة 1من قاعة 10.00-08.30 16/01/2020 04
 زواغي/د منهجية البحث األديب 7إىل قاعة 1من قاعة 10.00-08.30 18/01/2020 05
 بوسقطة /د األدب الصويف  7إىل قاعة 1من قاعة 10.00-08.30 19/01/2020 06
 ع عبد الكرمي / أ األدب العريب واإلستشراق 7إىل قاعة 1من قاعة 10.00-08.30 20/01/2020 07
 رماش /د أدب الطفل  7إىل قاعة 1من قاعة 10.00-08.30 21/01/2020 08
 نظرية الكنز/أ اآلداب العادلية ادلعاصرة  7إىل قاعة 1من قاعة 10.00-08.30 22/01/2020 09
 جنان شيماء-العارف ميساء/ أ لغة أجنبية  7إىل قاعة 1من قاعة 10.00-08.30 23/01/2020 10



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2019/2020:اجلامعية    السنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 .اللسانيات العامة :التخصص    ـــــــ    (ليسانس)الثالثة :السنة 

القاعة/ادلدرج التوقيت التاريخ الرقم  االستاذ ادلقياس 
 شعالل/د نظرية النظم 15إىل قاعة 12من قاعة 10.00-08.30 13/01/2020 01
 ساسي/ ز/د لسانيات النص  15إىل قاعة 12من قاعة 10.00-08.30 14/01/2020 02
 فوزي مالك/ أ األدب اجلزائري 15إىل قاعة 12من قاعة 10.00-08.30 15/01/2020 03
 حابس/ د ادلعجمية 15إىل قاعة 12من قاعة 10.00-08.30 16/01/2020 04
 بن عياش/أ منهجية البحث اللغوي 15إىل قاعة 12من قاعة 10.00-08.30 18/01/2020 05
 بن عياش/أ ادلصطلحية 15إىل قاعة 12من قاعة 10.00-08.30 19/01/2020 06
 قرواش ربيعة/ د ادلدارس النحوية  15إىل قاعة 12من قاعة 10.00-08.30 20/01/2020 07
 حياة أمحد السيد/ د لسانيات عربية  15إىل قاعة 12من قاعة 10.00-08.30 21/01/2020 08
 عليوة / ح/د ترمجة ادلصطلحات اللغوية  15إىل قاعة 12من قاعة 10.00-08.30 22/01/2020 09
 منصر يوسف/ د علم الداللة  15إىل قاعة 12من قاعة 10.00-08.30 23/01/2020 10



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 

 2019/2020:اجلامعية    السنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 .اللسانيات التطبيقية :التخصص    ـــــــ     (ليسانس)الثالثة :السنة 

القاعة/ادلدرج التوقيت التاريخ الرقم  االستاذ ادلقياس 
 هباشي/د التعليميات التطبيقية  11إىل قاعة 8من قاعة 10.00-08.30 13/01/2020 01
 هباشي/د الربرلة اللغوية  11إىل قاعة 8من قاعة 10.00-08.30 14/01/2020 02
 صبحي/د تعليمية اللغة العربية  11إىل قاعة 8من قاعة 10.00-08.30 15/01/2020 03
 عقيلة عليوة/د علم األسلوب  11إىل قاعة 8من قاعة 10.00-08.30 16/01/2020 04
 بن عياش/أ منهجية البحث اللغوي  11إىل قاعة 8من قاعة 10.00-08.30 18/01/2020 05
 قويدر مشاعلة/ د اإلعجاز اللغوي  11إىل قاعة 8من قاعة 10.00-08.30 19/01/2020 06
 شقروش عبد السالم/د علم النفس اللغوي  11إىل قاعة 8من قاعة 10.00-08.30 20/01/2020 07
 بوريو وهيبة/ أ األدب ادلقارن  11إىل قاعة 8من قاعة 10.00-08.30 21/01/2020 08
 عليوة / ح/د ترمجة ادلصطلحات اللغوية  11إىل قاعة 8من قاعة 10.00-08.30 22/01/2020 09
 كناز  نعيمة /د تطبيقات لغوية  11إىل قاعة 8من قاعة 10.00-08.30 23/01/2020 10



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 

 

 


