
يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم   

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 :............./.........التخصص:.........../.........ــ     الفرع    (تكوين قاعدي مشترك)األولى :السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
 كمال عطاب.د.أ النحو 15 إلى القاعة 1من القاعة  10.30 ---- 9.00 20/05/2018 01
 عمار قرفي/د تاريخ الحضارة اإلنسانية 15 إلى القاعة 1من القاعة  10.30 ---- 9.00 21/05/2018 02
 بن طبولة/أ+ جبلي .د مصادر اللغة األدب 15 إلى القاعة 1من القاعة  10.30 ---- 9.00 22/05/2018 03
 سلوغة.د.أ+رواينية.د.أ+ بوفالقة .د.أ - نثر –النص األدبي القديم  15 إلى القاعة 1من القاعة  10.30 ---- 9.00 23/05/2018 04
 . مرابط.د+ مغمولي /د فقه اللغة 15 إلى القاعة 1من القاعة  10.30 ---- 9.00 24/05/2018 05
 لعور/د+ مزدور .د.أ النقد األدبي القديم 15 إلى القاعة 1من القاعة  10.30 ---- 9.00 26/05/2018 06
 لحسن/أ+سعاد لبعيلي/أ+احسن بوراس/أ تقنيات البحث 15 إلى القاعة 1من القاعة  10.30 ---- 9.00 27/05/2018 07
 بوفالقة.س/د+صياد/أ+قرواش فنيات التعبير الكتابي 15 إلى القاعة 1من القاعة  10.30 ---- 9.00 28/05/2018 08
 حديد/أ+تودرت/أ+يوسفي/أ+تازير/أ+بوبير /د لغة أنجليزية/اللغة الفرنسية 15 إلى القاعة 1من القاعة  10.30 ---- 9.00 29/05/2018 09

                                                                                                                                                             



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم   

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 دراسات لغـــــــــــــوية                        :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الفرع    (ليسانس)الثانية :السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
 لخضر تيبت/أ النقد األدبي المعاصر 8 إلى القاعة 1من القاعة  12.15----10.45 20/05/2018 01
 عمار رجال.د.أ مدخل إلى اآلداب العالمية  8 إلى القاعة 1من القاعة  12.15----10.45 21/05/2018 02
 ولعة  صالح. د.أ نظرية األدب 8 إلى القاعة 1من القاعة  12.15----10.45 22/05/2018 03
 عمر لحسن. د.أ علم الصرف 8 إلى القاعة 1من القاعة  12.15----10.45 23/05/2018 04
 اسماعيل بن اصفية.د.أ النص األدبي المعاصر 8 إلى القاعة 1من القاعة  12.15----10.45 24/05/2018 05
 قطاف نسيمة.د اللسانيات التطبيقية 8 إلى القاعة 1من القاعة  12.15----10.45 26/05/2018 06
 وفاء صبحي .د المدارس اللسانية 8 إلى القاعة 1من القاعة  12.15----10.45 27/05/2018 07
 إبرير.س.د+روابحية/أ+ بوراوي .د التعليميات العامة/فلسفة اللغة 8 إلى القاعة 1من القاعة  12.15----10.45 28/05/2018 08
 إبرير.د.أ+بوحوش.د.أ.كناز.د+شعالل.د.أ علم االجتماع اللغوي/مستويات التحليل 8 إلى القاعة 1من القاعة  12.15----10.45 29/05/2018 09
 يوسفي/أ+ عبدلي / أ اللغة الفرنسية 8 إلى القاعة 1من القاعة  12.15----10.45 30/05/2018 10



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم   

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 دراسات أدبيـــــــــة                        :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     الفرع    (ليسانس)الثانية :السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
 محمد بلواهم.د النقد األدبي المعاصر 15 إلى القاعة 9من القاعة  12.15----10.45 20/05/2018 01
 عمار رجال.د.أ مدخل إلى اآلداب العالمية  15 إلى القاعة 9من القاعة  12.15----10.45 21/05/2018 02
 ولعة  صالح. د.أ نظرية األدب 15 إلى القاعة 9من القاعة  12.15----10.45 22/05/2018 03
 عمر لحسن. د.أ علم الصرف 15 إلى القاعة 9من القاعة  12.15----10.45 23/05/2018 04
 عبد الرحمان زايد قيوش.د.أ النص األدبي المعاصر 15 إلى القاعة 9من القاعة  12.15----10.45 24/05/2018 05
 قطاف نسيمة.د اللسانيات التطبيقية 15 إلى القاعة 9من القاعة  12.15----10.45 26/05/2018 06
 شقروش عبد السالم .د المدارس اللسانية 15 إلى القاعة 9من القاعة  12.15----10.45 27/05/2018 07
 بوسقطة.د.أ+ بلمقنعي .د.أ الشعرية العربية 15 إلى القاعة 9من القاعة  12.15----10.45 28/05/2018 08
 رواينية.د.أ+بركات .د الحداثة في األدب العربي 15 إلى القاعة 9من القاعة  12.15----10.45 29/05/2018 09
 حديد/أ+ يوسفي /أ+ عبدلي / أ اللغة الفرنسية 15 إلى القاعة 9من القاعة  12.15----10.45 30/05/2018 10



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 .األدب  العــــــــــــــــربي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التخصص    (ليسانس)الثالثة :السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
 جدي/أ النص الشعري المغاربي 8 إلى القاعة1من القاعة  14.00-----12.30 20/05/2018 01
 شلبي/أ النص السردي المغاربي 8 إلى القاعة1من القاعة  14.00-----12.30 21/05/2018 02
 بعلي.د.أ المسرح المغاربي 8 إلى القاعة1من القاعة  14.00-----12.30 22/05/2018 03
 بومادة.د األدب الشعبي المغاربي 8 إلى القاعة1من القاعة  14.00-----12.30 23/05/2018 04
 بوقرة.د األدب المقارن 8 إلى القاعة1من القاعة  14.00-----12.30 24/05/2018 05
 سبتي.د أدب الهامش 8 إلى القاعة1من القاعة  14.00-----12.30 26/05/2018 06
 فصيح.د الحكامة والمواطنة 8 إلى القاعة1من القاعة  14.00-----12.30 27/05/2018 07

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم   

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 .اللسانيات العــــــــــــــــامة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    التخصص    (ليسانس)الثالثة :السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
 صحراوي.د.أ الصوتيات 15 إلى القاعة 12من القاعة  14.00-----12.30 20/05/2018 01
 بن عياش.أ النحو الوظيفي 15 إلى القاعة 12من القاعة  14.00-----12.30 21/05/2018 02
 حابس.د علم المفردات 15 إلى القاعة 12من القاعة  14.00-----12.30 22/05/2018 03
 عطوي.د أصول النحو 15 إلى القاعة 12من القاعة  14.00-----12.30 23/05/2018 04
 عشاري.أ علم التراكيب 15 إلى القاعة 12من القاعة  14.00-----12.30 24/05/2018 05
 عليوة.ع.د علم الداللة 15 إلى القاعة 12من القاعة  14.00-----12.30 26/05/2018 06
 فصيح.د الحكامة والمواطنة 15 إلى القاعة 12من القاعة  14.00-----12.30 27/05/2018 07

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018  :الجامعية    السنة                                                                                                      اللغة العربية وآدابها:قســم   

  الثاني السـداسـيرزنـامـة امتحانـات

 .اللسانيات التـــــــــطبيقية :ـــــــــــــــــــــــــــــ     التخصص    (ليسانس)الثالثة :السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
 هباشي .د التعليميات التطبيقية 11 إلى القاعة 9من القاعة  14.00-----12.30 20/05/2018 01
 قرواش.د التطبيق النحوي 11 إلى القاعة 9من القاعة  14.00-----12.30 21/05/2018 02
 حياة أحمد السيد.أ التطبيق الصرفي 11 إلى القاعة 9من القاعة  14.00-----12.30 22/05/2018 03
 قرفي. د التوجيه اللغوي للقراءات 11 إلى القاعة 9من القاعة  14.00-----12.30 23/05/2018 04
 هباشي.د اللسانيات الحاسوبية 11 إلى القاعة 9من القاعة  14.00-----12.30 24/05/2018 05
 صحراوي.د.أ الفونولوجيا 11 إلى القاعة 9من القاعة  14.00-----12.30 26/05/2018 06
 فصيح.د الحكامة والمواطنة 11 إلى القاعة 9من القاعة  14.00-----12.30 27/05/2018 07

 


