
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الحاج لخضر-1-جامعة باتنة  

 

كلية اللغة واألدب العربي والفنون                                                                            

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 

 

 البرنامج العام لمراجعة دروس السداسي الثاني الخاص بالسنة الثانية

2020 أكتوبر 10:يوم السبت  

دراسات أدبية: الفترة الصباحية  

  لغويةتدراسا: الفترة المسائية

 

 

 

04مدرج    03مدرج   02مدرج   01مدرج    
                   
 توقيت مدرج

 لسانٌات تطبٌقٌة
خلخال منصور.أ  

7ف  

 علم النحو
رٌة أحمد.أ  

6+5ف  

 النفد العربً المعاصر
مسعودي سلٌمة.د  

4+3ف  

 النص األدبً العربً المعاصر
مكسح دلٌلة.د  

2+1ف  
08:00-09:00  

 علم النحو
رٌة أحمد.أ  

7ف  

 النفد العربً المعاصر
مسعودي سلٌمة.د  

6+5ف  

 النص األدبً المعاصر
مكسح دلٌلة.د  

4+3ف  

 لسانٌات تطبٌقٌة
خلخال منصور.أ  

2+1ف  
.9:00-10:00  

 النفد العربً المعاصر
مسعودي سلٌمة.د  

7ف  

 النص األدبً المعاصر
مكسح دلٌلة.د  

6+5ف  

 لسانٌات تطبٌقٌة
خلخال منصور.أ  

4+3ف  

 علم النحو
رٌة أحمد.أ  

2+1ف  
10:00-11:00  

 النص األدبً المعاصر
مكسح دلٌلة.د  

7ف  

 لسانٌات تطبٌقٌة
خلخال منصور.أ  

6+5ف  

 علم النحو
رٌة أحمد.أ  

4+3ف  

 النفد العربً المعاصر
مسعودي سلٌمة.د  

2+1ف  
11:00-12:00  

    12:00-13:00  

 لسانٌات تطبٌقٌة
بن خمٌس توفٌق.د  

7ف  

 علم النحو
بن براهٌم السعٌد.د  

6+5ف  

 النفد العربً المعاصر
لعجال لكحل.د  

4+3ف  

 النص األدبً العربً المعاصر
صابً عبد الحمٌد.أ  

2+1ف  
13:00-14:00  

 علم النحو
بن براهٌم السعٌد.د  

7ف  

 النفد العربً المعاصر
لعجال لكحل.د  

6+5ف  

 النص األدبً العربً المعاصر
صابً عبد الحمٌد.أ  

4+3ف  

 لسانٌات تطبٌقٌة
بن خمٌس توفٌق.د  

2+1ف  
14:00-15:00  

 النفد العربً المعاصر
لعجال لكحل.د  

7ف  

 النص األدبً العربً المعاصر
صابً عبد الحمٌد.أ  

6+5ف  

 لسانٌات تطبٌقٌة
بن خمٌس توفٌق.د  

4+3ف  

 علم النحو
بن براهٌم السعٌد.د  

2+1ف  
15:00-16:00  

النص األدبً العربً 
 المعاصر

صابً عبد الحمٌد.أ  
7ف  

 لسانٌات تطبٌقٌة
بن خمٌس توفٌق.د  

6+5ف  

 علم النحو
بن براهٌم السعٌد.د  

4+3ف  

 النفد العربً المعاصر
لعجال لكحل.د  

2+1ف  
16:00-17:00  



 
 

2020 أكتوبر 10:يوم السبت  

 

 

 دراسات نقدية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فنون01مدرج    فنون01قاعة   فنون02قاعة   فنون03قاعة   
                   

 توقيت مدرج

 لسانٌات تطبٌقٌة
هادف السعٌد.د  

4ف  

 علم النحو
اقٌس محمد.أ  

3ف  

 النقد العربً المعاصر
بارودي عاشور.د  

2ف  

 النص األدبً المعاصر
لحباري رقٌة.د  

1ف  
08:00-09:00  

 علم النحو
اقٌس محمد.أ  

4ف  

 النقد العربً المعاصر
بارودي عاشور.د  

4ف  

 النص األدبً المعاصر
لحباري رقٌة.د  

3ف  

 لسانٌات تطبٌقٌة
هادف السعٌد.د  

2+1ف  
.9:00-10:00  

 النقد العربً المعاصر
بارودي عاشور.د  

4ف  

 النص األدبً المعاصر
لحباري رقٌة.د  

4ف  

 لسانٌات تطبٌقٌة
هادف السعٌد.د  

3ف  

 علم النحو
اقٌس محمد.أ  

2+1ف  
10:00-11:00  

 النص األدبً المعاصر
لحباري رقٌة.د  

4ف  

 لسانٌات تطبٌقٌة
هادف السعٌد.د  

3ف  

 علم النحو
اقٌس محمد.أ  

3ف  

 النقد العربً المعاصر
بارودي عاشور.د  

1ف  
11:00-12:00  



 
 

2020 أكتوبر 11:يوم األحد  

 

 

دراسات أدبية: الفترة الصباحية  

  لغويةتدراسا: الفترة المسائية

 

 

 

 

 

 

05مدرج  04مدرج     03مدرج   02مدرج   01مدرج    
                  
 توقيت  مدرج

 

الحداثة فً األدب 
 العربً

خذري علً.د  
8+7ف  

مدخل إلً اآلداب 
 العالمٌة

بالهالنواري.د  
6+5ف  

 مدارس لسانٌة
نوري خذري.د  

4+3ف  

 مقاربات نقدٌة معاصرة
سلطانً وردة.د  

2+1ف  
08:00-09:00  

 

مدخل إلً اآلداب 
 العالمٌة

بالهالنواري.د  
8+7ف  

 مدارس لسانٌة
نوري خذري.د  

6+5ف  

مقاربات نقدٌة 
 معاصرة

سلطانً وردة.د  
4+3ف  

 الحداثة فً األدب العربً
بلهوشات بلقاسم.د  

2+1ف  
.9:00-10:00  

الحداثة فً األدب 
 العربً

بلهوشات بلقاسم.د  
4ف  

 مدارس لسانٌة
نوري خذري.د  

8+7ف  

مقاربات نقدٌة 
 معاصرة

سلطانً وردة.د  
6+5ف  

الحداثة فً األدب 
 العربً

خذري علً.د  
3ف  

مدخل إلً اآلداب 
 العالمٌة

بالهالنواري.د  
النوي ملٌكة.د  

2+1ف  

10:00-11:00  

 
 مقاربات نقدٌة معاصرة

سلطانً وردة.د  
7ف  

الحداثة فً األدب 
 العربً

بلهوشات بلقاسم.د  
6+5ف  

مدخل إلً اآلداب 
 العالمٌة

بالهالنواري.د  
4+3ف  

 مدارس لسانٌة
نوري خذري.د  

2+1ف  

11:00-12:00  

     12:00-13:00  

 
 علم االجتماع اللغوي

حجٌج حفصة.د  
7ف  

مدخل إلً اآلداب 
 العالمٌة

كروش خدٌجة.د  
6+5ف  

 مدارس لسانٌة
دربال بالل.د  

4+3ف  

 مقاربات نقدٌة معاصرة
العشً عبد هللا.د  

2+1ف  
13:00-14:00  

 

مدخل إلً اآلداب 
 العالمٌة

كروش خدٌجة.د  
7ف  

 مدارس لسانٌة
دربال بالل.د  

6+5ف  

مقاربات نقدٌة 
 معاصرة

العشً عبد هللا.د  
4+3ف  

 علم االجتماع اللغوي
بوعمامة محمد.د  

2+1ف  
14:00-15:00  

 
 مدارس لسانٌة

دربال بالل.د  
7ف  

مقاربات نقدٌة 
 معاصرة

العشً عبد هللا.د  
6+5ف  

 علم االجتماع اللغوي
بوعمامة محمد.د  

4+3ف  

مدخل إلً اآلداب 
 العالمٌة

كروش خدٌجة.د  
2+1ف  

15:00-16:00  

 
 مقاربات نقدٌة معاصرة

العشً عبد هللا.د  
7ف  

 علم االجتماع اللغوي
حجٌج حفصة.د  

6+5ف  

مدخل إلً اآلداب 
 العالمٌة

كروش خدٌجة.د  
4+3ف  

 مدارس لسانٌة
دربال بالل.د  

2+1ف  
16:00-17:00  



 
 

2020 أكتوبر 11:يوم األحد  

 

 دراسات نقدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فنون01مدرج    فنون01قاعة   فنون02قاعة   فنون03قاعة   
                   

 توقيت مدرج

 مدارس لسانٌة
خذري نوري.د  

4ف  

 النقد األدبً الجزائري
بوعبد هللا صونٌا.أ  

3ف  

مدخل إلى اآلداب 
 العالمٌة

بودربالة الطٌب.د  
2ف  

 مقاربات نقدٌة معاصرة
دامخً عبد القادر.د  

1ف  
08:00-09:00  

 النقد األدبً الجزائري
بوعبد هللا صونٌا.أ  

4ف  

مدخل إلى اآلداب 
 العالمٌة

بودربالة الطٌب.د  
4ف  

 مقاربات نقدٌة معاصرة
دامخً عبد القادر.د  

3ف  

 مدارس لسانٌة
خذري نوري.د  

1ف  
.9:00-10:00  

مدخل إلى اآلداب 
 العالمٌة

بودربالة الطٌب.د  
4ف  

 مقاربات نقدٌة معاصرة
دامخً عبد القادر.د  

4ف  

 مدارس لسانٌة
خذري نوري.د  

3ف  

 النقد األدبً الجزائري
بوعبد هللا صونٌا.أ  

1ف  
10:00-11:00  

 مقاربات نقدٌة معاصرة
دامخً عبد القادر.د  

4ف  

 مدارس لسانٌة
خذري نوري.د  

3ف  

 النقد األدبً الجزائري
بوعبد هللا صونٌا.أ  

3ف  

مدخل إلى اآلداب 
 العالمٌة

بودربالة الطٌب.د  
بارودي عاشور.د  

1ف  

11:00-12:00  



 
 

2020 أكتوبر 12: يوم اإلثنين   

 

 

دراسات أدبية: الفترة الصباحية  

  لغويةتدراسا: الفترة المسائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05مدرج   

 
04مدرج    03مدرج   02مدرج   01مدرج    

                    مدرج
 التوقيت

 لغة أجنبٌة
ٌحً عٌسى مرٌم.د  

4ف  

 الشعرٌة العربٌة
حصٌد فٌصل.د  

7ف  

 الشعرٌة العربٌة
حركات خولة.أ  

5ف  

 الشعرٌة العربٌة
امٌر منصر.أ  

2ف  

 الشعرٌة العربٌة
بودٌلمً صالح .د

 الدٌن
6+1ف  

08:00-09:00  

 لغة أجنبٌة
سلٌمانً نور الهدى.أ  

2ف  

سامعً وسٌم .أ  
 فً القاعة رقم 3ف

01 

 لغة أجنبٌة
زناتً ناجً.أ  

7ف  

 لغة أجنبٌة
منصوري حلٌمة.أ  

6+5ف  
 الشعرٌة العربٌة

بودٌلمً صالح .د
 الدٌن

4+3ف  

 لغة أجنبٌة
بوذراع حبٌبة.أ  

1ف  
.9:00-10:00  

 
  

  
10:00-11:00  

 
 لغة أجنبٌة

سامعً وسٌم .أ  
7ف  

 لغة أجنبٌة
ٌحً عٌسى مرٌم.د  

6ف  

 لغة أجنبٌة
بوزٌان هناء.أ  

4+3ف  

 

 تعلٌمٌات عامة
دفة بلقاسم.د  

2+1ف  

11:00-12:00  

  
 لغة أجنبٌة

بوزٌان هناء.أ  
5+2ف  

 تعلٌمٌات عامة
دفة بلقاسم.د  

4+3ف  

 لغة أجنبٌة
كرارشة منٌرة.أ  

1ف  

12:00-13:00  

  
 تعلٌمٌات عامة

دفة بلقاسم.د  
6+5ف  

  13:00-14:00  

 
 تعلٌمٌات عامة

دفة بلقاسم.د  
7ف  

   14:00-15:00  



 
 

2020 أكتوبر 12: يوم اإلثنين   

 

 

 دراسات نقدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فنون01مدرج    فنون01قاعة   فنون02قاعة   
                   

 توقيت مدرج

 النقد والمعارف
بن مٌلة علً.أ  

4ف  

 النقد والمعارف
ٌحً رٌمة.أ  

1ف  

 النقد والمعارف
منزر سوسن.أ  

3+2ف  
08:00-09:00  

 
 لغة أجنبٌة

جبٌر فرٌدة.أ  
3ف  

 لغة أجنبٌة
بوزٌان هناء.أ  

2+1ف  
.9:00-10:00  

 لغة أجنبٌة
جبٌر فرٌدة.أ  

4ف  
  10:00-11:00  


