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                                                                        اللغة واألدب العربي والفنون كلية بيقسم اللغة واألدب العر 

 12/21/2122الى   25/11/2122:  من  الثانيةبرنامج اختبارات السداسي االول الدفعة 

 السنة اولى جذع مشترك+ الثانية نقد+ الثانية أدب +السنة اولى ماستر : الثانيةالدفــــــــــــــــــعة 

 10:11-12:11 11:01-11:01 11:11-10:11 االيام
 
 

 الثالثاء
25/11/2122 

 أدب2+  1ولى وحدةأسنة 
 نص ادبي قديم :1وحدة1س
 
 ح. النص االدبي ع:  أدب 2

 أدب1م +  2ولى وحدةأسنة 
 نص ادبي قديم :2وحدة1س
 
 م, نثر عربي ح : أدب 1م

 نقد 2+ نقد 1م+ لغة 1م

 لسانيات تطبيقية:  لغة1م
 النص االدبي ح: نقد  2
 ق النقد الحديث: نقد 1م

 
 

 االربعاء
21/11/2122 

 أدب2+  1ولى وحدةأسنة 
 النقد االدبي القديم :1وحدة1س
 
 الحديث النقد االدبي :  أدب 2

 أدب1م +  2ولى وحدةأسنة 
 النقد االدبي القديم :2وحدة1س
 
 حديثالدبي األنقد ال: أدب 1م

 نقد 2+ نقد 1م+ لغة 1م

 تعليمية النصوص:  لغة1م
 النقد االدبي ح: نقد  2
 المدارس النقدية: نقد 1م

 
 

 الخميس
21/11/2122 

 أدب2+  1ولى وحدةأسنة 
 علم الصرف  :1وحدة1س
 
 علم الصرف:  أدب 2

 أدب1م +  2ولى وحدةأسنة 
 علم الصرف :2وحدة1س
 
 شعر عربي ح ، م: أدب 1م

 نقد 2+ نقد 1م+ لغة 1م

 اللسانيات الحاسوبية:  لغة1م
 علم الصرف: نقد  2
 نظرية االدب:نقد 1م

 
 

 االحد
01/11/2122 

 أدب2+  1ولى وحدةأسنة 
 بالغة :1وحدة1س
 
 اللسانيات العامة:  أدب 2

 أدب1م +  2ولى وحدةأسنة 
 بالغة   :2وحدة1س
 
 تحليل الخطاب:  أدب1م

 نقد 2+ نقد 1م+ لغة 1م

 المناهج التعليمية:  لغة1م
 اللسانيات العامة: نقد  2
 أسلوبيات: نقد 1م

 
 

 االثنين
01/11/2122 

 أدب2+  1ولى وحدةأسنة 
 عروض وموسيقى الشعر :1وحدة1س
 نظرية االدب:  أدب 2

 أدب1م +  2ولى وحدةأسنة 
 عروض وموسيقى الشعر :2وحدة1س
 مناهج دراسة االدب الشعبي:  أدب1م

 نقد 2+ نقد 1م+ لغة 1م

 تقنيات الكتابة:  لغة1م
 نظرية االدب : نقد  2
 تقنيات البحث العلمي: نقد 1م

 
 الثالثاء

11/12/2122 
 

 أدب2+  1ولى وحدةأسنة 
 تقنيات التعبير الكتابي  :1وحدة1س
 و تحليل الخطاب  االسلوبية: أدب 2

 أدب1م +  2ولى وحدةأسنة 
 تقنيات التعبير الكتابي  :2وحدة1س
 مصادر االدب و اللغة: أدب 1م

 نقد 2+ نقد 1م+ لغة 1م

 مناهج البحث اللغوي:  لغة1م
االسلوبية و تحليل الخطاب  : نقد  2
 تحليل الخطاب: نقد 1م

 
 االربعاء

12/12/2122 

 أدب2+  1ولى وحدةأسنة 
 تقنيات البحث  :1وحدة1س
 االدب المقارن: أدب 2

 أدب1م +  2ولى وحدةأسنة 
 تقنيات البحث  :2وحدة1س
 تقنيات البحث: أدب 1م

 نقد 2+ نقد 1م+ لغة 1م

 منهجية التخصص:  لغة1م
 االدب المقارن: نقد  2
 بيبليوغرافيا النقد :نقد 1م


