وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة باتنة الحاج لخضر

كمية المغة واألدب العربي والفنونقسم المغة واألدب العربي
برنامج اختبارات السداسي االول الدفعة األولى من21:مارس 2021الي 29مارس2021
ماستر+2السنة الثالثة+السنة الثانية
االيام

09.00

10.30

12.00

االحد

ماستر2

السنة الثالثة

السنة الثانية

21مارس2021

االثنين

22مارس2021

نقد /تفكيكيات  /حقاينجمعة

23مارس2021

نقد /النص الحديث /زوزو فيروز

أدب/أدب جزائريحديث ومعاصر /منصوري ن

ادب /قضايا النص الشعريالقديم/بن سبع ع

أدب /النص الحديث /مكسح دليمة

لغة /تعميمية النحو /بن سبع

لغة /تعميميات تطبيقية /صحراوي

لغة /النص الحديث /صابي ع الحميد

ماستر2

السنة الثالثة

نقد /فمسفة النقد/كروش خديجة

نقد/نقد النثر القديم/بوديممي

أدب /سرديات  /لحباري رقية

ادب /قضايا النص الشعري الحديث /مميكي

لغة:صناعة المعاجم/مرداسي جودي

الثالثاء

نقد /نظرية الشعر /بن مخموف يحي

ماستر2

نقد /النقد الثقافي/مسعودي سميمة
ادب /المسرح العربي/رية أحمد

لغة /إعداد مذكرة /مدور عيسى

لغة /تعميمية المغة/فيضالي

السنة الثالثة

السنة الثانية

نقد  /نقد حديث /عاشور بارودي
ادب /نقد حديث /طارقثابت

لغة /نقد حديث /لعجال لكحل
السنة الثانية

نقد /النقد السياقي/مدني مدور

نقد/عمم الصرف  /ذياب زغدودة

ادب /مناهج البحث األدبي/حجازي محمد

ادب/عممالصرف/بن براهيم السعيد

لغة /مناهج البحثالمغوي /سناني
1

13.30

لغة :ع الصرف  /سالم محمد يزيد

ماستر2

نقد /بيداغوجيا /بوعبداهلل صونيا
أدب /معجمية /حجيج.حفصة
لغة :تحقيق التراث/عابي

االربعاء

24مارس2021

ماستر2

نقد :خطابالصورة /لعجال لكحل

نقد /نقد مابعد البنيوية/شيتر رحيمة

ادب:ق ن ادبي ح م/العشي عبداهلل

ادب /آداب عالمية معاصرة  /زوزو فيروز

لغة:تصحيح لغوي /شوحة عبد العزيز

االحد

28مارس2021

ماستر2

29

مارس2021

لغة /البرمجة المغوية /شتوح زهور
السنة الثالثة

نقد :مصطمح نقدي /زبايدية

نقد :نقد الشعر /بمهوشات

ادب :ادب مغاربي  /خنشالي

ادب:ج السرد ع/صمادي

لغة :تحميل الطرائق  /نزار

االثنين

السنة الثالثة

ماستر2

نقد :تقنيات الترجمة/يحي ع

لغة:عمم النفس /بن خراف
السنة الثالثة

نقد:نقد النثر ح م /عجالي

السنة الثانية

نقد /لسانيات /ليبارير بمقاسم
ادب /لسانيات /خمخال منصور

لغة /لسانيات /بن خميس توفيق
السنة الثانية

نقد :نظرية االدب  /بعيرة

ادب :نظرية االدب /سمطاني
لغة :مناهج نقدية م /بعيرة

السنة الثانية

نقد:ادب مقارن  /سعادنة

أدب :اعداد مذكرة /عواج لغة :نحو التوليدي

ادب:سرديات ع ح/بن عافية لغة:عمم

ادب :ادب مقارن  /بالة

/مزوز

االسموب/انصر

لغة :ادب مقارن  /سعادنة

2

السنة الثالثة

نقد /النقد النسقي /براحمة فواز
ادب /أدب الطفل /دومان غنية
لغة :ت لغوية /بوجممين لبوخ
السنة الثانية

نقد :االسموبية  /خذري.ن
ادب :االسموبية  /لكحل.ح
لغة :االسموبية  /دربال

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة باتنة الحاج لخضر

كمية المغة واألدب العربي والفنونقسم المغة واألدب العربيبرنامج اختبارات السداسي األول الدفعة الثانية من30 :مارس2021الى 07افريل2021
ماستر+ 1السنة األولى
االيام

09.00

10.30

12.00

13.30

الثالثاء

ماستر1

السنة االولى

ماستر 1لغة

السنة االولى

 30مارس2021

االربعاء
 31مارس2021

االحد
 04افريل2021

نقد  /قضايا النقد الحديث /زودة

الوحدة  /1نص أدبي قديم شعر /سيش

أدب /نثر عربي حديث ومعاصر  /شناف

الوحدة  :2نص أدبي قديم شعر /دالندة

ماستر1
نقد /نظرية األدب  /جاب اهلل

أدب /شعر حديث ومعاصر /مسعودي

ماستر1
نقد /تقنيات البحث /مدور.ع

أدب /ادب شعبي /شمبي

السنة االولى

لسانيات تطبيقية" /ليبارير

الوحدة /1تقنيات البحث/بن حركات
الوحدة  /2تقنيات البحث /مستاري

ماستر 1لغة
لسانيات ع الحاسوبية/ذياب

الوحدة  /1نقد قديم/خنشالي
الوحدة  /2نقد قديم/زردومي

ماستر 1لغة

السنة االولى

تقنيات الكتابة  /النوي

الوحدة /1عمم الصرف /كرازي

الوحدة  /2عمم الصرف /ربوح

3

ماستر1
نقد /تحميل الخطاب/ع

الشريف

أدب /مصادر األدب/غقالي

االثنين

 05افريل2021

ماستر1

السنة االولى

نقد /ببميوغرافياالنقد /خميس

الوحدة /1بالغة  /مرحباوي

أدب /تقنيات البحث  /زرمان

الوحدة / 1بالغة /بن مخموف

الثالثاء

ماستر1

السنة االولى

 06افريل2021

نقد /مدارس نقدية/شناف

الوحدة  /1عروض /بن شالل

االربعاء

ماستر1

 07افريل2021

أدب /نقد أدبي حديث /بوبيش
نقد  /أسموبيات  /حجيج معمر

أدب /تحميل الخطاب/دامخي

ماستر 1لغة

منهجية التخصص /حجيج حفصة

ماستر 1لغة
تعميمية النصوص /شتوح

الوحدة  /2عروض /بن عباس
السنة االولى

الوحدة  /1تقنيات التعبير الشفهي /غقالي

الوحدة  /2تقنيات التعبير الشفهي/بن حركات

4

ماستر 1لغة

المناهج التعميمية  /نزار

ماستر1
مناهج البحث المغوي /بمعزوي

