
والفنون العربي واألدب اللغة كلية                              

العربي واألدب اللغة قسم                       
 

الثالثة بالسنة الخاص الثاني للسداسي اإلستدراكية اإلمتحانات برنامج                            

2020 سبتمبر 28 غاية إلى سبتمبر 26 من ابتداء                   

2020-2019: الجامعية السنة                                                                   والتدرج والتعليم التدريس صلحةم

01 مدرجتطبيقية لسانيات الثالثة السنة                                

األستاذالمقياسالتوقيت اليوم

الدٌن عز صحراوي,دتطبٌقٌة تعلٌمٌات09:00-08:00 السبت

ملٌكة النوي,دحاسوبٌة لسانٌات26/09/202009:30-10:30

ملٌكة النوي,دنحوي تطبٌق11:00-12:00

بوجملٌن لبوخ,دصرفً تطبٌق09:00-08:00األحد

مبارك باشا,أومواطنة حكامة27/09/202009:30-10:30

المعنٌون األساتذةفونولوجٌا09:00-08:00اإلثنٌن

المعنٌون األساتذةللقراءات اللغوي التوجٌه28/09/202009:30-10:30

02 مدرجعربي أدب الثالثة السنة                 

األستاذالمقياسالتوقيت اليوم

غنٌة دومان,دالمغاربً الشعرًٌ النص09:00-08:00 السبت

رقٌة لحباري,دالمغاربً السردي النص26/09/202009:30-10:30

أحمد رٌة,أالمغاربً المسرح11:00-12:00

جابر متقدم,دالمغاربً الشعبً األدب09:00-08:00األحد

باي شائعة,أوالمواطنة الحكامة27/09/202009:30-10:30

المعنٌون األساتذةالتفاعلً األدب09:00-08:00اإلثنٌن

المعنٌون األساتذةالهامش أدب28/09/202009:30-10:30

05 مدرجأدبية ودراسات نقد الثالثة السنة                               

األستاذالمقياسالتوقيت اليوم

الكرٌم عبد الشرٌف,دالعربٌة القصٌدة09:00-08:00 السبت

أحمد رٌة,أالعربً الشعر موسٌقى26/09/202009:30-10:30

مدور مدانً,دالدراما نظرٌة11:00-12:00

فواز براحلة,دالرواٌة نظرٌة09:00-08:00األحد

مبارك باشا,أوالمواطنة الحكامة27/09/202009:30-10:30

المعنٌون األساتذةالتفاعلً النقد09:00-08:00اإلثنٌن

المعنٌون األساتذةالمغاربً النقد28/09/202009:30-10:30



والفنون العربي واألدب اللغة كلية                              

العربي واألدب اللغة قسم                       
الثالثة بالسنة الخاص األول للسداسي اإلستدراكية اإلمتحانات برنامج        

2020 سبتمبر 24 غاية إلى سبتمبر 22 من ابتداء                                

2020-2019: الجامعية السنة                                                                   والتدرج والتعليم التدريس صلحةم

01 مدرجتطبيقية لسانيات الثالثة السنة                                          

األستاذالمقياسالتوقيت اليوم

الدٌن عز صحراوي,دتطبٌقٌة تعلٌمٌات09:00-08:00الثالثاء

ابتسام خراف بن,داللغوي النفس علم22/09/202009:30-10:30

العزٌز عبد فٌضالً,دالعربٌة اللغة تعلٌمٌة11:00-12:00

ملٌكة النوي,داألسلوب علم12:30-13:30

سنانً سنانً,داللغوي البحث منهجٌة09:00-08:00األربعاء

بوجملٌن لبوخ,دلغوٌة تطبٌقات23/09/202009:30-10:30

ملٌكة النوي,داللغوٌة البرمجة11:00-12:00

وناسة صمادي,دالمقارن األدب12:30-13:30

الكرٌم عبد بورنان,داللغوي اإلعجاز09:00-08:00الخمٌس

المعنٌٌن األساتذةالمصطلحات ترجمة24/09/202009:30-10:30

02 مدرجعربي أدب الثالثة السنة                         

األستاذالمقياسالتوقيت اليوم

الكرٌم عبد الشرٌف,دالعالمً األدب09:00-08:00الثالثاء

غنٌة دومان,داألطفال ادب22/09/202009:30-10:30

محمد حجازي,داألدبً البحث منهجٌة11:00-12:00

زهٌرة بنٌنً,دالحدٌثة العربٌة السردٌات09:00-08:00األربعاء

الصالح زكور,دالفدٌم العربً السرد جمالٌات23/09/202009:30-10:30

سعاد مازة بن,أالحدٌث الشعري النص قضاٌا11:00-12:00

الرزاق عبد السبع بن,دالقدٌم الشعري النص قضاٌا08:00-09:00

جابر متقدم,د الجزائري الصوفً األدب10:30-09:30الخمٌس

الشائعة باي,دواإلستشراق العربً االدب24/09/202011:00-12:00

المعنٌٌن األساتذةمتخصصة أجنبٌة لغة12:30-13:30

05 مدرجأدبية ودراسات نقد الثالثة السنة                                             

األستاذالمقياسالتوقيت اليوم

ٌحً مخلوف بن,دالنظم نظرٌة09:00-08:00الثالثاء

بلقاسم بلهوشات,دالشعر نقد22/09/202009:30-10:30

الدٌن صالح بودٌلمً,دالقدٌم النثر نقد11:00-12:00

  بدل خذري علً,دوالمعاصر الحدٌث النثر نقد12:30-13:30

مشٌش بن المرحوم مدور مدانً,دالسٌاقً النقد مناهج09:00-08:00األربعاء

رحٌمة شٌتر,دالبنٌوٌة مابعد النقد23/09/202009:30-10:30

فاطمة زودة,دالنسقً النقد مناهج11:00-12:00

الطٌب بودربالة,دالمقارن األدب12:30-13:30

الصالح زكور,د الجزائري األدب09:00-08:00الخمٌس

المعنٌٌن األساتذةالنقدي المصطلح ترجمة24/09/202009:30-10:30


