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يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
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 2019/2020:اجلامعيةالسنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

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

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلقي القاعــــــــــــــــة  التوقيت التاريخ  أستاذ ادلــــادة  
 *ز قيوش عبد الرمحان/ د  الشعر العريب احلديث وادلعاصر 15إىل قاعة 12من قاعة 13,30-12,00 13/01/2020
 *جناة عرب الشعبة/ د النثر العريب احلديث وادلعاصر  15إىل قاعة 12من قاعة 13,30-12,00 14/01/2020
*بوسقطة السعيد/ د األدب اجلزائري 15إىل قاعة 12من قاعة 13,30-12,00 15/01/2020  
 *شعالل رشيد/ د حتليل اخلطاب 15إىل قاعة 12من قاعة 13,30-12,00 16/01/2020
*بوريو وهيبة/ أ النقد األديب اجلزائري 15إىل قاعة 12من قاعة 13,30-12,00 18/01/2020  
 *شليب عبد الكرمي/ د ادلسرح اجلزائري 15إىل قاعة 12من قاعة 13,30-12,00 19/01/2020
 *احسن بوراس/ د منهجيت البحث 15إىل قاعة 12من قاعة 13,30-12,00 20/01/2020
 *رواينية / د الشعرية 15إىل قاعة 12من قاعة 13,30-12,00 21/01/2020
 *رواينية / د نظرية األدب 15إىل قاعة 12من قاعة 13,30-12,00 22/01/2020
 *خفيف علي/ د أخالقيات ادلهنة  15إىل قاعة 12من قاعة 13,30-12,00 23/01/2020

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  
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 2019/2020:اجلامعيةالسنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

  السـداسـي األول رزنـامـة امتحانـات  

 أدب قدمي:.التخصص:.........../................ــ     الفرع    (ماسرت)السنة الثانية      

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلقي القاعــــــــــــــــة  التوقيت التاريخ  أستاذ ادلــــادة  
 *فصيح مقران/ د النص القرآين 10-9 قاعة   13,30-12,00 13/01/2020
 *بوسقطة/ د األدب الصويف 10-9 قاعة   13,30-12,00 14/01/2020
 *سريدي فتيحة/ د األدب العريب واإلستشراق 10-9 قاعة   13,30-12,00 15/01/2020
 *سلطاين السبيت/ د األدب العثماين وادلملوكي 10-9 قاعة   13,30-12,00 16/01/2020
 *س بوفالقة/ د النص الشعري األندلسي وادلغريب 10-9 قاعة   13,30-12,00 18/01/2020
 *محراوي خضرة/ د األدب ادلقارن 10-9 قاعة   13,30-12,00 19/01/2020
 **بوراس/ أ منهجية البحث 10-9 قاعة   13,30-12,00 20/01/2020
 *رضا بن اطبولة/ أ موسيقى القصيدة العربية 10-9 قاعة   13,30-12,00 21/01/2020
 خروفة براك/ أ النص النثري األندلسي وادلغريب 10-9 قاعة   13,30-12,00 22/01/2020
 *خفيف علي/ د أخالقيات ادلهنة  10-9 قاعة   13,30-12,00 23/01/2020

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2019/2020:اجلامعيةالسنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

  السـداسـي األول رزنـامـة امتحانـات  

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

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلقي القاعــــــــــــــــة  التوقيت التاريخ  أستاذ ادلــــادة  
 *لشطر سالف/ أ التعليمية واسرتاجتية التنمية  8 إىل  5من  13,30-12,00 13/01/2020
 *رواحبية / د تعليمية النصوص 8 إىل  5من  13,30-12,00 14/01/2020
 *عقيلة عليوة /د التأليف ادلعجمي وادلصطلحية 8 إىل  5من  13,30-12,00 15/01/2020
 *شقروش/ د التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية 8 إىل  5من  13,30-12,00 16/01/2020
 *مغمويل إمساعني/ د ورشة ادلمارشة التعليمية  8 إىل  5من  13,30-12,00 18/01/2020
 *رواحبية / أ ورشة التقومي 8 إىل  5من  13,30-12,00 19/01/2020
 *فصيح مقران/ د مناهج االبحث اللساين 8 إىل  5من  13,30-12,00 20/01/2020
 *مجيلة غريب/ د اللسانيات احلاسوبية 8 إىل  5من  13,30-12,00 21/01/2020
 *مجيلة غريب/ د الرتمجةاآللية  8 إىل  5من  13,30-12,00 22/01/2020
 *خفيف علي/ د أخالقيات ادلهنة  8 إىل  5من  13,30-12,00 23/01/2020

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2019/2020:اجلامعيةالسنة اللغة العربية وآداهبا:قســم

  السـداسـي األول رزنـامـة امتحانـات  

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

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلقي القاعــــــــــــــــة  التوقيت التاريخ  أستاذ ادلــــادة  
 *سريدي فتيحة/ د السميا ئيات وحتليل اخلطاب 11-4 إىل  3من  13,30-12,00 13/01/2020
 *وفاء صبحي/ د التحليل التداويل للخطاب 11-4 إىل  3من  13,30-12,00 14/01/2020
 روييب صالح الدين/ أ النحو وعلم الرتاكيب 11-4 إىل  3من  13,30-12,00 15/01/2020
 *ح أمحد السيد/ أ الصوتيات  11-4 إىل  3من  13,30-12,00 16/01/2020
 *فصيح مقران/ د ممارسة منهجية تطبيقية 11-4 إىل  3من  13,30-12,00 18/01/2020
 بوصوفة/ أ حتليل األخطاء 11-4 إىل  3من  13,30-12,00 19/01/2020
 *فصيح مقران/ د ورشة البحث اللساين  11-4 إىل  3من  13,30-12,00 20/01/2020
 *رضا بن اطبولة/ أ لغة االختصاص 11-4 إىل  3من  13,30-12,00 21/01/2020
 *جبلي نورة/ د فلسفة العلوم  11-4 إىل  3من  13,30-12,00 22/01/2020
 *خفيف علي/ د أخالقيات ادلهنة  11-4 إىل  3من  13,30-12,00 23/01/2020
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