
يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة -جـامعـة بـاجي مختـار  

االنسانيـة واالجتماعيـةكميـة اآلداب والعــموم   
 

 

 2020/2021اجلامعية:السنة     :اللغة العربية وآداهباـمقسـ

 الثاين ـي داسالسـ رزنـامـة امتحانـات
 التخصص:............./................../...:........الفرعــ     كوين قاعدي مشرتك(األوىل )تالسنة :

 األستاذ ادلقياس ادلدرج/القاعة التوقيت التاريخ الرقم
-3.4.0.6.0من 13.01-13.01 01/10/0100 10

04.00.00.01 
 د/ هادف حممد-د/كمال عطاب النــــــــــــــــــحو 

-3.4.0.6.0من 13.01-13.01 00/10/0100 10
04.00.00.01 

 د/ اسلوغة-د/حفيظة رواينية- (نثراالنص األديب القدمي )

-3.4.0.6.0من 13.01-13.01 10/14/0100 10
04.00.00.01 

 د/ ع / عليوة -د/امساعني مغمويل فقه اللغة

-3.4.0.6.0من 13.01-13.01 10/14/0100 16
04.00.00.01 

 د/ هجرية لعور-احسن مزدور-د/ النقد األديب القدمي

-3.4.0.6.0من 13.01-13.01 10/14/0100 10
04.00.00.01 

د/ فارح —أ/ مشاعلة قويدر-د/ سيف بوفالقة–أ/ رويبح -د/ بوراس تقنيات البحث
 أمساءحلسن/ ربيعة د/ قرواش–د/ صياد آسيا -ماجدة

 

 :مرئيس القس



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة -جـامعـة بـاجي مختـار  

االنسانيـة واالجتماعيـةكميـة اآلداب والعــموم   
 

 

 

 2020/2021العربية وآداهبا    السنة اجلامعية:قســم:اللغة 

 السـداسـي الثاين رزنـامـة امتحانـات
 الفرع:دراسات لغوية---------------ــ      الثانية )ليسانس(السنة :

 االستاذ ادلقياس القاعة  التوقيت التاريخ الرقم
 د/ بن اصفية امساعيل النص األديب احلديث 04.00. 06 13.60-01.60 01/10/0100 10

 د//خلضر تيبت النقد األديب احلديث 04.00. 06 13.60-01.60 00/10/0100 10

 د/عمر حلسن علم النحو  04.00. 06 13.60-01.60 10/14/0100 10

 د/ عبد محيد عليوة اللسانيات التطبيقية  04.00. 06 13.60-01.60 10/14/0100 16

 د/ مسيحة عباس ادلناهج النقدية  04.00. 06 13.60-01.60 10/14/0100 10

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة -جـامعـة بـاجي مختـار  

االنسانيـة واالجتماعيـةكميـة اآلداب والعــموم   
 

 

 

 2020/2021قســم:اللغة العربية وآداهبا    السنة اجلامعية:

 السـداسـي الثاين رزنـامـة امتحانـات

 الفرع:دراسات أدبية     ــ    (السنة :الثانية )ليسانس
 االستاذ ادلقياس القاعة التوقيت التاريخ الرقم
 د/ سريدي النص األديب احلديث 4.0.6.0 13.60-01.60 01/10/0100 10

 د/بلواهم النقد األديب احلديث 4.0.6.0 13.60-01.60 00/10/0100 10

 د/* هادف علم النحو  4.0.6.0 13.60-01.60 10/14/0100 10

 د/ مسية ابرير اللسانيات التطبيقية  4.0.6.0 13.60-01.60 10/14/0100 16

 د/ ولعة  صاحل ادلناهج النقدية  4.0.6.0 13.60-01.60 10/14/0100 10

 

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة -جـامعـة بـاجي مختـار  

االنسانيـة واالجتماعيـةكميـة اآلداب والعــموم   
 

 

 

 2020/2021السنة اجلامعية:قســم:اللغة العربية وآداهبا    

 السـداسـي الثاين رزنـامـة امتحانـات

  نقدية الفرع:دراساتــ         السنة :الثانية )ليسانس(
 االستاذ ادلقياس القاعة التوقيت التاريخ الرقم
 د/ بن اصفية امساعيل النص األديب احلديث 3 13.60-01.60 01/10/0100 10

 د//خلضر تيبت النقد األديب احلديث 3 13.60-01.60 00/10/0100 10

 د/* هادف علم الصرف 3 13.60-01.60 10/14/0100 10

 د/ عبد محيد عليوة اللسانيات العامة 3 13.60-01.60 10/14/0100 16

 د/ مسيحة عباس نظرية األدب 3 13.60-01.60 10/14/0100 10

 

 


