
يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 

 

 

 

 السنة األوىل  ماستري 
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 2019/2020:اجلامعيةالسنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

 األدب احلديث:.التخصص:.........../................ــ     الفرع    (ماسرت)األوىل    :السنة 

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملقي القاعــــــــــــــــة  التوقيت التاريخ  أستاذ املــــادة  
 **بلمقنعي/ د*-بن اصفية/ د النثر العريب احلديثواملعاصر  10مـــــــــــــــــــــــــــــدرج  10.00-08.30 13/01/2020
 *خمناش/د الشعر  العريب احلديث واملعاصر  10مـــــــــــــــــــــــــــــدرج  10.00-08.30 14/01/2020
 *عليوي/ د اآلداب األجنبية احلديثة  10مـــــــــــــــــــــــــــــدرج  10.00-08.30 15/01/2020
 *حنون/ د األدب املقارن 10مـــــــــــــــــــــــــــــدرج  10.00-08.30 16/01/2020
 *ولعة / د النقد األديب احلديث املعاصر  10مـــــــــــــــــــــــــــــدرج  10.00-08.30 18/01/2020
 ع عبد الكرمي/ أ املسرح العاملي  10مـــــــــــــــــــــــــــــدرج  10.00-08.30 19/01/2020
 رماش عائشة/ د منهجية حتليل النصوص األدبية  10مـــــــــــــــــــــــــــــدرج  10.00-08.30 20/01/2020
 منصوري عبد احلليم/ د علم النفس األديب  10مـــــــــــــــــــــــــــــدرج  10.00-08.30 21/01/2020
 *قفصي/ د األدب الشعيب  10مـــــــــــــــــــــــــــــدرج  10.00-08.30 22/01/2020
 بن ضيف سلمى/ أ لغة أجنبية  10مـــــــــــــــــــــــــــــدرج  10.00-08.30 23/01/2020
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 2019/2020:اجلامعيةالسنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

  السـداسـي األول رزنـامـة امتحانـات  

 لسانيات عامة:.التخصص:.........../................ــ     الفرع    (ماسرت)األوىل     :السنة 

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملقي القاعــــــــــــــــة  التوقيت التاريخ  أستاذ املــــادة  
 هباشي/د *اللسانيات احلاسوبية  8إىل قاعة 5من قاعة   11.45-10.15 13/01/2020
 *قرواش/ د نظرية النحو العريب 8إىل قاعة 5من قاعة   11.45-10.15 14/01/2020
 *بن مرابط سعاد/د املدارس اللسانية 8إىل قاعة 5من قاعة   11.45-10.15 15/01/2020
 *حلسن/ د تطبيقات حنوية 8إىل قاعة 5من قاعة   11.45-10.15 16/01/2020
 *شعالل/ د *مناهج حتليل النصوص 8إىل قاعة 5من قاعة   11.45-10.15 18/01/2020
 *بوحوش رابح/ د *مناهج البحث اللساين 8إىل قاعة 5من قاعة   11.45-10.15 19/01/2020
 *قطاف نسيمة/ د تاريخ اللسانيات 8إىل قاعة 5من قاعة   11.45-10.15 20/01/2020
 *س ابرير/ د *لسانيات النص 8إىل قاعة 5من قاعة   11.45-10.15 21/01/2020
 *خياري/ أ *لسانيات اجتماعية  8إىل قاعة 5من قاعة   11.45-10.15 22/01/2020
 جنان شيماء-بن ضيف سلمى/ أ لغة أجنبية  8إىل قاعة 5من قاعة   11.45-10.15 23/01/2020
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 2019/2020:اجلامعيةالسنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

  السـداسـي األول رزنـامـة امتحانـات  

 لسانيات تطبيقية :.التخصص:.........../................ ــ     الفرع    (ماسرت)األوىل     :السنة 

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملقي القاعــــــــــــــــة  التوقيت التاريخ  أستاذ املــــادة  
 *بوراوي/ د تعليمية اللغة العربية  4إىل قاعة 1من قاعة   11.45-10.15 13/01/2020
 *بونعيجة/ د بناء املناهج وصناعة الطرائق التعليمية 4إىل قاعة 1من قاعة   11.45-10.15 14/01/2020
 *ابرير/ د صناعة املناهج و التنمية اللغوية 4إىل قاعة 1من قاعة   11.45-10.15 15/01/2020
 *رحيم  علم النفس اللغوي ونظريات التعلم 4إىل قاعة 1من قاعة   11.45-10.15 16/01/2020
 *صحراوي/د ورشة البحث يف اللسانيات التطبيقية  4إىل قاعة 1من قاعة   11.45-10.15 18/01/2020
 *رواحبية/د علم التقومي  4إىل قاعة 1من قاعة   11.45-10.15 19/01/2020
 *بونعيجة/ د حتليل احملتويات  4إىل قاعة 1من قاعة   11.45-10.15 20/01/2020
 *بونعيجة/ د اللسانيات التقابلية  4إىل قاعة 1من قاعة   11.45-10.15 21/01/2020
 *خياري/د لسانيات إجتماعية  4إىل قاعة 1من قاعة   11.45-10.15 22/01/2020
 جنان شيماء/أ فرنسية 4إىل قاعة 1من قاعة   11.45-10.15 23/01/2020
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 2019/2020:اجلامعيةالسنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

  السـداسـي األول رزنـامـة امتحانـات  

 أد قدمي :. التخصص:.........../................ ــ     الفرع    (ماسرت)األوىل     :السنة 

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملقي القاعــــــــــــــــة  التوقيت التاريخ  أستاذ املــــادة  
 **ح رواينية/ د النص الشعري القدمي 16قاعة  10.00-08.30 13/01/2020
 **جناة عرب الشعبة / د النص النثري القدمي 16قاعة  10.00-08.30 14/01/2020
 **فوزية قفصي/ د النص السردي العباسي 16قاعة  10.00-08.30 15/01/2020
 *آمال بوعطيط/ د النص الشعري العباسي 16قاعة  10.00-08.30 16/01/2020
 **شكيل عبد احلميد/ د البالغة العربية 16قاعة  10.00-08.30 18/01/2020
 **احسن مزدور/ د النقد األديب القدمي 16قاعة  10.00-08.30 19/01/2020
 *رماش عائشة / د منهجية حتليل النصوص األدبية 16قاعة  10.00-08.30 20/01/2020
 منصوري عبد احلليم/ د علم النفس األديب 16قاعة  10.00-08.30 21/01/2020
 اسلوغة حممد/ د الشعرية العربية 16قاعة  10.00-08.30 22/01/2020
 جنان شيماء/ أ لغة أجنبية 16قاعة  11,45-10,15 23/01/2020
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