
 
 

 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 الثالثة

 

2020 أوت 23:يوم األحد  

أدب عربي :الفترة الصباحية  

لسانيات تطبيقية:الفترة المسائية  

 

 

 

 

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

 الحكامة والمواطنة
الشائعة باي.د  

10+9ف  

األدب الشعبً 
 المغاربً

متقدم جابر.د  
8+7ف  

المسرح 
 المغاربً

أحمد رٌة.أ  
6+5ف  

النص السردي 
 المغاربً

لحباري رقٌة.د  
4+3ف  

النص  الشعري 
 المغاربً

دومان غنٌة.د  
2+1ف  

08:00-09:00  

األدب الشعبً 
 المغاربً

متقدم جابر.د  
10+9ف  

 المسرح المغاربً
أحمد رٌة.أ  

8+7ف  

النص السردي 
 المغاربً

لحباري رقٌة.د  
6+5ف  

النص  الشعري 
 المغاربً

دومان غنٌة.د  
4+3ف  

 الحكامة والمواطنة
الشائعة باي.د  

2+1ف  
.9:00-10:00  

 المسرح المغاربً
أحمد رٌة.أ  

10+9ف  

النص السردي 
 المغاربً

لحباري رقٌة.د  
8+7ف  

النص  الشعري 
 المغاربً

دومان غنٌة.د  
6+5ف  

 الحكامة والمواطنة
الشائعة باي.د  

4+3ف  

األدب الشعبً 
 المغاربً

متقدم جابر.د  
2+1ف  

10:00-11:00  

     11:00-12:00  

     12:00-13:00  

 حكامة ومواطنة
باشا مبارك.أ  

10+9ف  

 تطبٌق صرفً
لبوخبوجملٌن.د  

8+7ف  
 

 لسانٌات حاسوبٌة
النوي ملٌكة.د  

4+3ف  

 تعلٌمٌات تطبٌقٌة
صحراوي عز .د

 الدٌن
2+1ف  

13:00-14:00  

 تطبٌق صرفً
لبوخبوجملٌن.د  

10+9ف  
 

لسانٌات 
 حاسوبٌة

النوي ملٌكة.د  
6+5ف  

 تعلٌمٌات تطبٌقٌة
صحراوي عز .د

 الدٌن
4+3ف  

 حكامة ومواطنة
باشا مبارك.أ  

2+1ف  

14:00-15:00  



 
 
 

2020 أوت 23:يوم األحد  

 نقد ودراسات أدبية

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فنون01مدرج    فنون01قاعة   فنون02قاعة   
                   

 توقيت مدرج

 نظرٌة الدراما
مدانً مدور.د  

4ف  

 موسٌقى الشعر العربً
رٌة أحمد.أ  

3ف  

 القصٌدة العربٌة
عبد الكرٌم الشرٌف.د  

2+1ف  
08:00-09:00  

 موسٌقى الشعر العربً
رٌة أحمد.أ  

4ف  

 القصٌدة العربٌة
عبد الكرٌم الشرٌف.د  

3ف  

 نظرٌة الدراما
مدانً مدور.د  

2+1ف  
.9:00-10:00  

 القصٌدة العربٌة
عبد الكرٌم الشرٌف.د  

4ف  

 نظرٌة الدراما
مدانً مدور.د  

3ف  

 موسٌقى الشعر العربً
رٌة أحمد.أ  

2+1ف  
10:00-11:00  

 
  

 

 

 نظرٌة الرواٌة 
براحلة فواز.أ  

2+1ق  
13:00-14:00  

 

 نظرٌة الرواٌة
براحلة فواز.أ  

3ق  

 
14:00-15:00  

 نظرٌة الرواٌة
براحلة فواز.أ  

4ق  

  
15:00-16:00  



 
 

2020 أوت 24يوم اإلثنين   

لسانيات تطبيقية:الفترة الصباحية   

أدب عربي:الفترة المسائية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05مدرج  04مدرج     03مدرج   02مدرج   01مدرج    
                   

 توقيت مدرج

 

تطبٌق +ل حاسوبٌة
 نحوي

النوي ملٌكة.د  
8+7ف  

 تعلٌمٌات تطبٌقٌة
صحراوي عز .د

 الدٌن
6+5ف  

 حكامة ومواطنة
باشا مبارك.أ  

4+3ف  

 تطبٌق صرفً
لبوخبوجملٌن.د  

2+1ف  
08:00-09:00  

نحوي.ت+ل حاسوبٌة  

النوي ملٌكة.د  
10+9ف  

 تعلٌمٌات تطبٌقٌة
صحراوي عز الدٌن.د  

8+7ف  

 حكامة ومواطنة
باشا مبارك.أ  

6+5ف  

 تطبٌق صرفً
لبوخبوجملٌن.د  

4+3ف  
 .9:00-10:00  

 تعلٌمٌات تطبٌقٌة
صحراوي عز .د

 الدٌن
10+9ف  

 حكامة ومواطنة
باشا مبارك.أ  

8+7ف  

 تطبٌق صرفً
لبوخبوجملٌن.د  

6+5ف  
 

نحوي.ت+ل حاسوبٌة  

النوي ملٌكة.د  
2+1ف  

10:00-11:00  

     11:00-12:00  

     12:00-13:00  
النص السردي 

 المغاربً
لحباري رقٌة.د  

10+9ف  

النص  الشعري 
 المغاربً

دومان غنٌة.د  
8+7ف  

 الحكامة والمواطنة
الشائعة باي.د  

6+5ف  

األدب الشعبً 
 المغاربً

متقدم جابر.د  
4+3ف  

 المسرح المغاربً
أحمد رٌة.أ  

2+1ف  

13:00-14:00  

النص  الشعري 
 المغاربً

دومان غنٌة.د  
10+9ف  

 الحكامة والمواطنة
الشائعة باي.د  

8+7ف  

األدب الشعبً 
 المغاربً

متقدم جابر.د  
6+5ف  

 المسرح المغاربً
أحمد رٌة.أ  

4+3ف  

 النص السردي المغاربً
لحباري رقٌة.د  

2+1ف  

14:00-15:00  



 
 

2020 أوت 24يوم اإلثنين   

 

 نقد ودراسات أدبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فنون01مدرج    فنون01قاعة   فنون02قاعة   فنون03قاعة 
                   

 توقيت مدرج

 النقد المغاربً 
بٌطام حواء.أ  

4ف  

 النقد المغاربً
منصوري نجوى.د  

3ف  

 الحكامة والمواطنة
مبارك باشا.أ  

2+1ف  
08:00-09:00  

 النقد التفاعلً 
بلحداد موسى.أ  

4ف  

 الحكامة والمواطنة
مبارك باشا.أ  

3ف  

 النقد التفاعلً
براحلة فواز.أ  

2+1ف  
.9:00-10:00  

 الحكامة والمواطنة
مبارك باشا.أ  

4ف  

 النقد التفاعلً
براحلة فواز.أ  

3ف  

 النقد المغاربً
زوده فاطمة.د  

2ف  

 النقد المغاربً
منصوري نجوى.د  

1ف  
10:00-11:00  



 
 
 

 

2020 أوت 25يوم الثالثاء   

أدب عربي:الفترة الصباحية   

لسانيات تطبيقية:الفترة المسائية   

 

 

 

05مدرج   

 
04مدرج    03مدرج   02مدرج   01مدرج    

                    مدرج
 التوقيت

 نقد تفاعلً 
مرازقة حنان.أ  

9+7ف  

 نقد تفاعلً
شهٌنازبوصبع.أ  

5ف  

 نقد تفاعلً
نادبة مرج.أ  

2ف  

 نقد تفاعلً
حجازي محمد.د  

3+1ف  
08:00-09:00  

 أدب الهامش 
درساوي سهام.أ  

2ف  

 أدب الهامش
كروش خدٌجة.د  

8+7ف  

 نقد تفاعلً
حجازي محمد.د  

6+4ف  

 أدب الهامش
زكور الصالح.د  

10+9ف  
.9:00-10:00  

 أدب الهامش 
محراب مرٌم.أ  

4ف  

 نقد تفاعلً
حجازي محمد.د  

10+8ف  

 أدب الهامش
زكور الصالح.د  

5+1ف  

 أدب الهامش
كروش خدٌجة.د  

6+3ف  
10:00-11:00  

 
  

  
 

 
  

  
 

التوجٌه اللغوي 
 للقراءات

بن عمار محً .د
 الدٌن

8+3ف  

 فونولوجٌا
بن جوادة.أ  

10ف  

 فونولوجٌا
عزٌز عز الدٌن.أ  

5ف  

 فونولوجٌا
بورنان عبد الكرٌم.د  

4ف  

 

 فونولوجٌا
مرداسً .د

 الجودي
2+1ف  

12:00-13:00  

التوجٌه اللغوي 
 للقراءات

شوحة عبد العزٌز.د  
5ف  

التوجٌه اللغوي 
 للقراءات

عساس حسان.أ  
4ف  

 فونولوجٌا
بن خراف ابتسام.د  

9+8ف  

 فونولوجٌا
مرداسً الجودي.د  

6+3ف  

التوجٌه اللغوي 
 للقراءات

13:00-14:00  

  
 فونولوجٌا

مرداسً الجودي.د  
7ف  

التوجٌه اللغوي 
 للقراءات

بورنان عبد الكرٌم.د  
4+3ف  

التوجٌه اللغوي 
 للقراءات

بن مخلوف .د
 ٌحً

10+9ف  

14:00-15:00  


