
يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
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 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم   

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 األدب العربي الحديث والمعاصر:.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     التخصص    (ماستر)األولى     :السنة 

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقي   القاعــــــــــــــــة التوقيت التاريخ  أستاذ المــــادة  
 اسماعيل بن اصفية.د.أ والمعاصر  النثر العربي الحديث 10المدرج  12.30-----14.00 20/05/2018
 بشير مخناش.د.أ الشعر  العربي الحديث والمعاصر  10المدرج  12.30-----14.00 21/05/2018
 سامية عليوي.د اآلداب األجنبية الحديثة  10المدرج  12.30-----14.00 22/05/2018
 عبد المجيد حنون.د.أ األدب المقارن 10المدرج  12.30-----14.00 23/05/2018
 سريدي فتيحة.د النقد األدبي الحديث و المعاصر  10المدرج  12.30-----14.00 24/05/2018
 زواغي سكينة.د المسرح العربي 10المدرج  12.30-----14.00 26/05/2018
 عائشة رماش.د منهجية تحليل النصوص األدبية  10المدرج  12.30-----14.00 27/05/2018
 بركات فتيحة.د األدب الجزائري المكتوب باألجنبية  10المدرج  12.30-----14.00 28/05/2018
 منصوري عبد الحليم.د علم النفس التربوي  10المدرج  12.30-----14.00 29/05/2018
 بودراع.أ اإلعالم اآللي التطبيقي  10المدرج  12.30-----14.00 30/05/2018
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  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 لسانيات عامة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخصص    (ماستر)األولى     :السنة 

قاعةال التوقيت التاريخ  أستاذ المــــادة  المقيـــاس  
 هباشي .د الترجمة اآللية  16القاعة رقم  10.45-------12.15 20/05/2018
 قرواش.د نظرية النحو العربي 16القاعة رقم  10.45-------12.15 21/05/2018
 بوشحدان. د.أ المدارس اللسانية 16القاعة رقم  10.45-------12.15 22/05/2018
 عمر لحسن.د.أ تطبيقات صرفية 16القاعة رقم  10.45-------12.15 23/05/2018
 بن طبولة.أ مناهج تحليل النصوص 16القاعة رقم  10.45-------12.15 24/05/2018
 رابح بوحوش.د.أ مناهج البحث اللساني 16القاعة رقم  10.45-------12.15 26/05/2018
 منصر .د اللسانيات العربية 16القاعة رقم  10.45-------12.15 27/05/2018
 شقروش.د التخطيط اللغوي 16القاعة رقم  10.45-------12.15 28/05/2018
 خياري .أ علم المصطلح وصناعة المعاجم  16القاعة رقم  10.45-------12.15 29/05/2018
 بودراع.أ اإلعالم اآللي التطبيقي  16القاعة رقم  10.45-------12.15 30/05/2018
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 لسانيات تطبيقية :.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخصص    (ماستر)األولى     :السنة 

قاعةال التوقيت التاريخ  أستاذ المــــادة  المقياس 
 بوراوي. د تعليمية اللغة العربية 10المدرج  10.45-------12.15 20/05/2018
 بونعيجة راشدي. د بناء المناهج وصناعة الطرائق التعليمية 10المدرج  10.45-------12.15 21/05/2018
 حابس. د الصناعة المعجمية و التنمية اللغوية 10المدرج  10.45-------12.15 22/05/2018
 رحيم .أ علم النفس اللغوي ونظريات التعلم 10المدرج  10.45-------12.15 23/05/2018
 صحراوي. د.أ ورشة البحث في اللسانيات التطبيقية 10المدرج  10.45-------12.15 24/05/2018
 روابحبة. أ علم التقويم 10المدرج  10.45-------12.15 26/05/2018
 بونعيجة راشدي. د تحليل المحتويات 10المدرج  10.45-------12.15 27/05/2018
 عبد الحميد عليوة.د اللسانيات التقابلية 10المدرج  10.45-------12.15 28/05/2018
 حابس.د علم أمراض الكالم 10المدرج  10.45-------12.15 29/05/2018
 بودراع.أ اإلعالم اآللي التطبيقي  10المدرج  10.45-------12.15 30/05/2018
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 أدب عربي  قديم :. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخصص    (ماستر)األولى     :السنة 

لقاعةا التوقيت التاريخ  أستاذ المــــادة  المقياس 
 رواينية. ح. د.أ النص الشعري القديم 16القاعة رقم  12.30-----14.00 20/05/2018
 عرب الشعبة. د النص النثري القديم 16القاعة رقم  12.30-----14.00 21/05/2018
 قفصي. د النص السردي العباسي 16القاعة رقم  12.30-----14.00 22/05/2018
 بوعطيط .د النص الشعري العباسي 16القاعة رقم  12.30-----14.00 23/05/2018
 شكيل .د البالغة العربية 16القاعة رقم  12.30-----14.00 24/05/2018
 مزدور. د.أ النقد األدبي القديم 16القاعة رقم  12.30-----14.00 26/05/2018
 رماش .د منهجية تحليل النصوص األدبية 16القاعة رقم  12.30-----14.00 27/05/2018
 رواينية.د.أ نظرية األدب 16القاعة رقم  12.30-----14.00 28/05/2018
 منصوري عبد الحليم.د علم النفس التربوي  16القاعة رقم  12.30-----14.00 29/05/2018
 بودراع.أ اإلعالم اآللي التطبيقي  16القاعة رقم  12.30-----14.00 30/05/2018

  


