
 
 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

التعليم العالي والبحث العلمي وزارة  

الحاج لخضر-1-جامعة باتنة  

 

 قسم اللغة واألدب العربي                                        كلية اللغة واألدب العربي والفنون                                                 

 

 

 

األولىالخاص بالسنة  البرنامج العام لمراجعة دروس السداسي الثاني  

–جذع مشترك  -  

 يوم السبت : 10 أكتوبر2020

 

 

 يوم األحد : 11 أكتوبر 2020

 

 

04مدرج    03مدرج   02مدرج   01مدرج    

                   
مدرج
 

 توقيت
 النقد األدبي القديم

 د.زردومي اسماعيل
16+15+14+13ف  

 النص األدبي القديم
 د.دلنده لبنى

12+11+10+9ف  

 النقد األدبي القديم
 د.خنشالي عبد هللا

8+7+6+5ف  

 النص األدبي القديم
 د.سيش جميلة

4+3+2+1ف  
08:00-09:00  

 النص األدبي القديم
 د.دلنده لبنى

16+15+14+13ف  

 النقد األدبي القديم
 د.زردومي اسماعيل

12+11+10+9ف  

 النص األدبي القديم
 د.سيش جميلة

8+7+6+5ف  

 النقد األدبي القديم
 د.خنشالي عبد هللا

4+3+2+1ف  
.9:00-10:00  

 فقه اللغة
 د.بن مخلوف ربيع

16+15+14+13ف  

 علم النحو
 د.ربوح عمر

12+11+10+9ف  

 فقه اللغة
 د.مرحباوي صالح

8+7+6+5ف  

 علم النحو
 د.كرازي وناسة

4+3+2+1ف  
10:00-11:00  

 علم النحو
 د.ربوح عمر

16+15+14+13ف  

 فقه اللغة
 د.بن مخلوف ربيع

12+11+10+9ف  

 علم النحو
 د.كرازي وناسة

8+7+6+5ف  

 فقه اللغة
 د.مرحباوي صالح
 ف4+3+2+1

11:00-12:00  

04مدرج    03مدرج   02مدرج   01مدرج    
مدرج                   

  
 التوقيت

 تقنيات البحث
 د.مستاري حياة

16+15+14+13ف  

 مصادر اللغة واألدب
 د. بن عباس شامية

12+11+10+9ف  

 تقنيات البحث
 د.بن حركات الجمعي

8+7+6+5ف  

 مصادر اللغة واألدب
 د.عواج حليمة

4+3+2+1ف  
08:00-09:00  

 مصادر اللغة واألدب
 د. بن عباس شامية

16+15+14+13ف  

 تقنيات البحث 
 د.مستاري حياة

12+11+10+9ف  

 مصادر اللغة واألدب
 د.عواج حليمة

8+7+6+5ف  

 تقنيات البحث
 د.بن حركات الجمعي

4+3+2+1ف  
.9:00-10:00  

 تقنيات التعبير الكتابي
 أ.مكاوي اسمهان

7ف  

 تقنيات التعبير الكتابي
 أ.عباس هاجر

4+3ف  

 تقنيات التعبير الكتابي
 د.بن حركات الجمعي

6+5ف  

التعبير الكتابيتقنيات   
 د.زنودة فريدة

8+2+1ف  
10:00-11:00  

 
 تقنيات التعبير الكتابي

 أ.عباس هاجر
11+12+13  

 تقنيات التعبير الكتابي
 د.بن حركات الجمعي

16+14+9ف   

 تقنيات التعبير الكتابي
 د.زنودة فريدة

15+10ف  
11:00-12:00  



 
 

 

 يوم السبت : 17 أكتوبر2020

 

 

 يوم األحد : 18 أكتوبر 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04مدرج    03مدرج   02مدرج   01مدرج    

                   
مدرج
 

 توقيت
 النقد األدبي القديم

 د.زردومي اسماعيل
16+15+14+13ف  

 النص األدبي القديم
 د.دلنده لبنى

12+11+10+9ف  

 النقد األدبي القديم
 د.خنشالي عبد هللا

8+7+6+5ف  

 النص األدبي القديم
 د.سيش جميلة

4+3+2+1ف  
08:00-09:00  

 النص األدبي القديم
 د.دلنده لبنى

16+15+14+13ف  

 النقد األدبي القديم
 د.زردومي اسماعيل

12+11+10+9ف  

 النص األدبي القديم
 د.سيش جميلة

8+7+6+5ف  

 النقد األدبي القديم
 د.خنشالي عبد هللا

4+3+2+1ف  
.9:00-10:00  

 فقه اللغة
 د.بن مخلوف ربيع

16+15+14+13ف  

 علم النحو
 د.ربوح عمر

12+11+10+9ف  

 فقه اللغة
 د.مرحباوي صالح

8+7+6+5ف  

 علم النحو
 د.كرازي وناسة

4+3+2+1ف  
10:00-11:00  

 علم النحو
 د.ربوح عمر

16+15+14+13ف  

 فقه اللغة
 د.بن مخلوف ربيع

12+11+10+9ف  

 علم النحو
 د.كرازي وناسة

8+7+6+5ف  

 فقه اللغة
 د.مرحباوي صالح
 ف4+3+2+1

11:00-12:00  

04مدرج    03مدرج   02مدرج   01مدرج    
مدرج                   

  
 التوفيت

 تقنيات البحث
 د.مستاري حياة

16+15+14+13ف  

 مصادر اللغة واألدب
 د. بن عباس شامية

12+11+10+9ف  

 تقنيات البحث
 د.بن حركات الجمعي

8+7+6+5ف  

 مصادر اللغة واألدب
 د.عواج حليمة

4+3+2+1ف  
08:00-09:00  

اللغة واألدبمصادر   
 د. بن عباس شامية

16+15+14+13ف  

 تقنيات البحث 
 د.مستاري حياة

12+11+10+9ف  

 مصادر اللغة واألدب
 د.عواج حليمة

8+7+6+5ف  

 تقنيات البحث
 د.بن حركات الجمعي

4+3+2+1ف  
.9:00-10:00  

 تقنيات التعبير الكتابي
 أ.مكاوي اسمهان

7ف  

 تقنيات التعبير الكتابي
 أ.عباس هاجر

4+3ف  

 تقنيات التعبير الكتابي
 د.بن حركات الجمعي

6+5ف  

 تقنيات التعبير الكتابي
 د.زنودة فريدة

8+2+1ف  
10:00-11:00  

 
 تقنيات التعبير الكتابي

 أ.عباس هاجر
11+12+13  

 تقنيات التعبير الكتابي
 د.بن حركات الجمعي

16+14+9ف   

 تقنيات التعبير الكتابي
 د.زنودة فريدة

15+10ف  
11:00-12:00  


