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 (السنة أولى جذع مشترك)السداسي الثاني:استعمال زمن االمتحان 
 9.00 -10.30 12.30 -14.00 

االثنين 
08/05/2017 

 (06ق+03مد + 02مد) 1زبير إبراهيم مج. أ/ نقد أدبي قديم -
 (07ق+05مد+04مد) 3د ياقوته مج.أ/ نقد أدبي قديم- 

 2البودخيلي مج. د/ نقد أدبي قديم
 (11ق+10ق+09ق+08ق +08مد)

  3مج+1قبايلي مج.د/تاريخ الحضارة اإلسالمية -
 (07ق+06ق +05مد+ 04مد+03مد + 02مد) -

  2قايد سليمان مج.د/تاريخ الحضارة اإلسالمية -
 (11ق+10ق+09ق+08ق+ 08مد) -

الثالثاء 
09/05/2017 

 (08مد )2ف+1 فقطبي. د/علم النحو -
 (07ق + 03مد)12+11+09بلقاسم األفواج. د/ علم النحو -

 (04مد) 14+ 10عماري الفوجان. أ/ علم النحو -
 (05مد) 15+13بلخيتر الفوجان.د/علم النحو  -

 (08مد) 04+01البودخيلي الفوجان . د/نص أدبي قديم -
 (02مد) 07+02ساسي الفوجان . د/نص أدبي قديم -

 زرقة بن. أ/نص أدبي قديم -
 (06ق+ 03مد)08+05+03األفواج -

األربعاء 
10/05/2017 

 (06ق+ 03مد+02مد) 1د سالمي مج.أ/ فقه اللغة -
 (07ق+ 05مد+04مد) 3أبشيري مج/ فقه اللغة -

 (11ق+ 10ق+ 09ق+ 08ق+08مد) 2د بوعافية مج/ فقه اللغة -

 (08مد) 09+01طرشي الفوجان . د/مصادر اللغة -
 (02مد) 04+02رحماني الفوجان . د/مصادر اللغة -
 08+06+05+03شيادي األفواج . د/مصادر اللغة -

 (07ق+06ق+03مد)
 (04مد) 12سالمي الفوج. أ/مصادر اللغة -

 (09ق+ 08ق)10شريفي الفوج . د.أ/مصادر اللغة -
 (05مد)15+13بشيري الفوجان . أ/مصادر اللغة -
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استعمال زمن االمتحان  
 لسانيات عامة: دراسات لغوية تخصص.  السداسي الرابع

14.15/15.45 12.30/14.00 9.00/10.30  
. نقد أدبي معاصر

 3+2 ً  :مد. طيبي
 10/5/2017األربعاء   

 7ق +3: مد. نص أدبي معاصر شافع   
 

الخميس 
11/5/2017 

. مدخل إلى اآلداب العالمية  
 8+3+2:مد. شيراني 

 

 .6:ق+2:مد. جداين. 8+6+5:ف. علم الصرف
 7:ق. بوعلي3: ف. علم الصرف

بن مداح 5: مد7+أ4+2: ف. علم الصرف
 8: ق. مصطفاوي .1: ف. علم الصرف

 األحد
14/5/2017 

. اللسانيات التطبيقية  ديدوح فراح  
 6:ق+2مد 

االثنين  7:ق+3شيخي مد : المدارس اللسانية 
15/5/2017 

الثالثاء  7:ق+3مد . فارسي عبد الرحمن.نظرية األدب   
16/5/2017 
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استعمال زمن االمتحان 

 لسانيات تطبيقية: دراسات لغوية تخصص.  السداسي الرابع
14.15/15.45 12.30/14.00 9.00/10.30  

. نقد أدبي معاصر
 8+4 ً  :مد. طيبي

 10/5/2017األربعاء   

. اللسانيات التطبيقية  دالي   
 6:ق+2مد 

الخميس 
11/5/2017 

. مدخل إلى اآلداب العالمية  
 8+3+2:مد. شيراني 

 

 .6:ق+2:مد. جداين. 8+6+5:ف. علم الصرف
 9:ق ب ديدوح فرح 4: ف. علم الصرف

 7:ق. بوعلي3: ف. علم الصرف
بن مداح 5: مد7+2: ف. علم الصرف
 8: ق. مصطفاوي .1: ف. علم الصرف

 األحد
14/5/2017 

االثنين  6:ق+2مد . نظرية األدب شريفي 7:ق+3بناصر مد : المدارس اللسانية  
15/5/2017 

 6:ق+2مد . نص أدبي معاصر محصر  
 

الثالثاء 
16/5/2017 
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استعمال زمن االمتحان 
 أدب عربي/ السداسي الرابع 

 
14.15/15.45 12.30/14.00 10.45/12.15 9.00/10.30  

نص أدبي معاصر 
 5طيبي  مد .4:ف

األربعاء    
10/05/2017 

. بن عزوز. اللسانيات التطبيقية   
 4+3: مد

الخميس 
11/05/2017 

. موس. المدارس اللسانية  5+4:مد. مدخل إلى اآلداب العالمية رسطان 
 4+3: مد

األحد 
14/05/2017 

 8: بلقاسم إيمان مد1: ف. علم الصرف 
 4مد.  بلقاسم محمد3: ف. نقد أدبي معاصر

 5:مد. قريش4+2: ف. نقد أدبي معاصر

 4بلقاسم مد2+1: ف.  نظرية األدب 
 5مد. زين الدين . 3: ف.  نظرية األدب
 8 طول محمد مد4: ف.  نظرية األدب

االثنين 
15/05/2017 

  بن مداح2: ف. علم الصرف  
 8:مد

 

 4:محصر  مد . 1:ف نص أدبي معاصر
 5مد . شافع . 2: ف. نص أدبي معاصر
 8مد . مهداوي . 3: ف. نص أدبي معاصر

الثالثاء 
16/05/2017 

 

 



 
5 

استعمال زمن االمتحان  
 (أدب عربي)السداسي السادس  

 

 10.45 -12.15 14.15 -15.45 
 (02مد)د كريب رمضان .أ/ الحكامة  والمواطنة -  08/05/2017االثنين 
 (02مد)ال طرش . د/ المسرح المغاربي - (02مد)د محمد مرتاض .أ/ النص الشعري المغاربي - 09/05/2017الثالثاء 
  (02مد)د محمد مهداوي.أ/ النص السردي المغاربي - 05/2017/ 10األربعاء
  (04مد)د شافع / األدب الشعبي المغاربي - 05/2017/ 14األحد
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استعمال زمن االمتحان               
 (لسانيات عامة)السداسي السادس                                                                        

 

 10.45 -12.15 14.15 -15.45 
 (03مد)د كريب رمضان .أ/ الحكامة  والمواطنة- (08ق)(غ)د قريش أحمد .أ/ أصول النحو- 08/05/2017االثنين 
 (06ق)بوعافية. د/ علم الداللة- (09ق)بلخيتر. د/ النحو الوظيفي- 09/05/2017الثالثاء 

األربعاء 
10/05/2017 

  (06ق)طرشي. د/ علم التراكيب-
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استعمال زمن االمتحان                                       
 (لسانيات تطبيقية) السداسي السادس 

 

 10.45 -12.15 14.15 -15.45 
  - (07+06ق)دبوعلي.أ/ التطبيق النحوي - 08/05/2017االثنين 
 (08مد)ديدوح عمر/ د.أ/ اللسانيات الحاسوبية - (08مد)د شيخي.أ/ التعليميات التطبيقية - 09/05/2017الثالثاء 
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استعمال زمن االمتحان                         
 (لسانيات عربية)01 السداسي الثاني ماستر

 

 10.45 -12.15 14.15 -15.45 
 (06ق)بن حدو. د/ اإليقاعنظرية  - (03مد)قطبي. د/نحو االختالف في المشرق - 09/05/2017الثالثاء 
  - (02مد)د عبد العالي .أ/ تعليمية النص األدبي - 05/2017/ 11الخميس
  - (02مد)سالمي . أ/ علم القراءات - 05/2017/ 14األحد

االثنين 
15/05/2017 

 (08مد) 02د عباس الفوج .أ/ مناهج تفسير النص القرآني -
 (05مد) 01سالمي الفوج. أ/ مناهج تفسير النص القرآني -

-  

  - (03مد)د غيثري سيدي محمد .أ/ لسانيات تطبيقية - 05/2017/ 16الثالثاء
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استعمال زمن االمتحان                                
 (لسانيات تطبيقية) 01 السداسي الثاني ماستر

 

 10.45 -12.15 
 (03مد)د عمر ديدوح.أ/ لسانيات تطبيقية - 08/05/2017االثنين 

األربعاء 
10/05/2017 

 (04مد)بن عزوز . د/ المبادئ المنهجية للتحليل اللغوي -

الخميس 
11/05/2017 

 (04مد)د عبد الجليل مرتاض.أ/ لسانيات التراث -

األحد 
14/05/2017 

 (03مد)خالدي. د.أ/ اللسانيات التمهيدية -

االثنين 
15/05/2017 

 (04مد)د طالب أحمد .أ/ فنيات البحث والكتابة -

الثالثاء 
16/05/2017 

 (04مد)د غيثري سيدي محمد .أ/ لسانيات تعليمية -
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استعمال زمن االمتحان                         

 (أدب عربي) 01السداسي الثاني ماستر

 

 10.45 -12.15 14.15 -15.45 
 (8مد )شريف بموسى / قضايا الرواية التاريخية - (08مد)بن أعمر د.أ/ المقال األدبي - 08/05/2017االثنين 
  - (04مد)محصر. د/ الرواية العربية - 09/05/2017الثالثاء 

األربعاء 
10/05/2017 

  (03مد)طيبي. د/  العربينثريالأساليب  -

الخميس 
11/05/2017 

  - (05مد)د عمارة/.النقد الصحفي والمعارك األدبية -

الثالثاء 
16/05/2017 

 /مدخل إلى القصة والرواية -
 (05مد)شريف بموسى. د. أ -

-  
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استعمال زمن االمتحان                        

 (نقد عربي حديث ومعاصر) 01 السداسي الثاني ماستر
 

 10.45 -12.15 
 (02مد)مرتاض عبد الجليل د.أ// تعليمية اللغة - 08/05/2017االثنين 

األربعاء 
10/05/2017 

 (08مد)د مختاري.أ/ اتجاهات النقد األدبي الحديث -

الخميس 
11/05/2017 

 (03مد)عباس د.أ/المصطلحات النقدية المعاصرة -

األحد 
14/05/2017 

 (04مد)عبد العالي. د.أ/  المناهج التربويةةبيداغوجي -

االثنين 
15/05/2017 

 (03مد)بن عزة . د/ تحليل الخطاب النقدي -

الثالثاء 
16/05/2017 

 (02مد)بن جماعي . د/تحليل الخطاب الشعري -

 

 


