
الجمهوسيت الجضائشيت الذًمقشاطيت الشعبيت الجمهوسيت الجضائشيت الذًمقشاطيت الشعبيت 

وصاسة التــعلـيم العالي و البحث العلــمــــي وصاسة التــعلـيم العالي و البحث العلــمــــي 

جامعت أبي بكش بلقاًذ جلمعان جامعت أبي بكش بلقاًذ جلمعان 

قعم اللغت و ألادب العشبي 

 جزلير 

 : هىهي إلى علم ألاظاجزة أن مذاوالث العذاس ي ألاول ظتكون ًومي 

جذع مشترك  )السداسي األول  قاعة اإلشراف  10.00 الساعة 04/03/2020/ األربعاء    
04قاعة  السنة الثانية   )السداسي الثالث  

 جميع الشعب 
10.00 الساعة 04/03/2020/ األربعاء   

10.00الساعة 05/03/2020الخميس  السداسي الخامس جميع الشعب  قاعة اإلشراف   

04قاعة  2و ماستر / 1ماستر   10.00الساعة 05/03/2020الخميس    

 و رلك وفق التقعيم التالي للجان 

 2020-2019توزيع رؤساء لجان مداوالت الجزئي األول 

التاسيخ  القاعت الخاصت باملذاوالث   العذاس ي   (ة) اظم ولقب ألاظتار 

 

 

 خليت إلاششاف

موالي البورخيلي ظيذي  2020 ماسط 04ألاسبعاء 

 عبذ الشحيم 

العىت ألاولى جزع مشترك 

 املجموعت ألاولى 

العىت ألاولى جزع مشترك  بن ًحي فتيحت  2020 ماسط 04ألاسبعاء 

 املجموعت الثاهيت

العىت ألاولى جزع مشترك  أمال بىاصش  2020 ماسط 04ألاسبعاء 

 املجموعت الثالثت 

العىت ألاولى جزع مشترك  شيادي هصيرة  2020 ماسط 04ألاسبعاء 

 املجموعت الثالثت

04:القاعت سقم  العذاس ي الثالث دساظاث  بوعافيت جياللي  2020 ماسط 04ألاسبعاء  

 لغويت

العذاس ي الثالث دساظاث  دالي ظليمت  2020 ماسط 04ألاسبعاء 

 أدبيت

العذاس ي الثالث دساظاث  ظفير بذسيت  2020 ماسط 04ألاسبعاء 

 هقذًت

العذاس ي الخامغ  هشام خالذي  ماسط 05الخميغ  



04القاعت سقم  لعاهياث –دساظاث لغويت  2020 

- عامت 

 ماسط 05الخميغ 

2020 

العذاس ي الخامغ  بوعلي عبذ الىاصش 

لعاهياث –دساظاث لغويت 

جطبيقيت  

 ماسط 05الخميغ 

2020 

العذاس ي الخامغ  عماسة حياة 

أدب عشبي   –دساظاث لغويت 

 -

 ماسط 05الخميغ 

2020 

شافع بلعيذهصيرة  العذاس ي الخامغ هقذ  

ومىاهج  

 

(ة)اظم ولقب ألاظتار  التاسيخ  القاعت الخاصت باملذاوالث   العذاس ي  

 

 

 خليت إلاششاف

2020 ماسط 05الخميغ  العىت ألاولى ماظتر  عبذ القادس ظالمي 

 لعاهياث عشبيت 

2020 ماسط 05الخميغ  العىت ألاولى ماظتر  حليمت بن عضوص 

 لعاهياث جطبيقيت 

2020 ماسط 05الخميغ   العىت ألاولى ماظتر أدب  سحماوي ليلى 

 عشبي 

2020 ماسط 05الخميغ  العىت ألاولى ماظتر هقذ  بشير عبذ العالي  

 حذًث ومعاصش 

 

 خليت إلاششاف

2020 ماسط 05الخميغ   العىت الثاهيت ماظتر أدب  حشة طيبي  

عشبي  

2020 ماسط 05الخميغ  العىت الثاهيت ماظتر هقذ  أحمذ إبشاهيم الضبير 

حذًث ومعاصش  

2020 ماسط 05الخميغ  العىت الثاهيت ماظتر  موط لبنى أمال 

لعاهياث عشبيت 

العىت الثاهيت ماظتر  فشح دًذوح  2020 ماسط 05الخميغ 

لعاهياث جطبيقيت  

   الحضوس ضشوسي و أليذ /على الشرظاء  لتتام  بزا الجذول : مالحظت 

    سئيغ القعم                                                                                   


