الدوـھـورٌــح الـدـشائــزٌــح الذٌـوـقـزاطـٍـــح الـطـعـثـٍـــح
وسارج التعلٍن العالً والثحث العلوً

كلٍح اَداب واللغاخ
استعوال الشهي االهتحاى االستذراكً الدشئً األول
السٌح األولى خذع هطتزك 2017-2016
10.30-9.00
ًقذ أدتً قذٌن هح03+02:د.تودخٍلً هذ02:
ًقذ أدتً قذٌن هح 01:أحوذ إتزاهٍن الشتٍزهذ08:

12.15- 10.45
ًص أدتً قذٌن د.تودخٍلً ف 06+01:هذ02:
ًص أدتً قذٌن د.ساسً ف 08+07+02:هذ02:
ًص أدتً قذٌن د.تي ٌحً ف 14+11+10:هذ02:
ًص أدتً قذٌن د.عوارج ف 12:هذ02:

14.00-12.30
تقٌٍاخ الثحث هح 03:د.تي ٌحً هذ04:
تقٌٍاخ الثحث هح 02:د.كزٌة هذ04:
تقٌٍاخ الثحث هح 01:د.الطزش هذ04:

االثٌٍي
2017/03/13

تقٌٍاخ التعثٍز الطفوي د.كزٌة ف 14+13+09+08:هذك02
تقٌٍاخ التعثٍز الطفوي د.دالً ف 10+07+06:هذ02:
تقٌٍاخ التعثٍز الطفوي د.سدام ف 01:هذ02:
تقٌٍاخ التعثٍز الطفوي د.عوارج ف 15:هذ02:
تقٌٍاخ التعثٍز الطفوي أ.أحوذ إتزاهٍن الشتٍز ف 12 :هذ02:
تقٌٍاخ التعثٍز الطفوي أ.حوهاًً +تلحاج ف 05+03+02:هذ02:
تقٌٍاخ التعثٍز الطفوي د.توعافٍح ف 11+04:هذ02:

علوم القزآى هح 01:أ.أحوذ إتزاهٍن الشتٍز هذ08:
علوم القزآى هح 03+02:؟أ.هحفوظ سالوً هذ02:

تالغح عزتٍح د.طزضً ف 03+01:هذ02:
تالغح عزتٍح د.تلعٍذوًً ف 06+05+04+02:هذ02:
تالغح عزتٍح د.تطٍزي ف 10+09+08+07:هذ02:
تالغح عزتٍح د.سدام ف 15+12+11:هذ02:
تالغح عزتٍح د.تٌاصز ف 14+13:هذ02:

الثالثاء
2017/03/14

علن الصزف أتلقاسن إٌواى ف 12+11+10+09+06:هذ02:
علن الصزف د.تي هذاذ ف 07:هذ02:
علن الصزف د.خذاٌي ف 08:هذ02:
علن الصزف د.قطثً ف 02+01:هذ02:
علن الصزف د.هكً ف 05+04+03:هذ02:
علن الصزف د.هكً ف 14:د.طول أحوذ
علن الصزف د.تطٍص ف 15+13:هذ02:

العزوض ف 03+10+09+08+07+06:د.ضٍادي هذ02:
العزوض ف 05+04+02+01:د.رحواًً هذ02:
العزوض ف 11:د.تي حذو هذ02:
العزوض ف 14+12:د.تلخٍثز هذ02:
العزوض ف 15+13:د.تطٍزي هذ02:

إعالم آلً هذ02:

األحذ
2017/03/12

األرتعاء
2017-03-15

فزًسٍح هذ02:

انجًـھـورٌــت انـجـسائــرٌــت انذٌـًـقـراطـٍـــت انـطـعـبـٍـــت
وزارة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

كهٍت اَداب وانهغاث
استعًال انسيٍ االيتحاٌ االستذراكً انجسئً األول
انسذاسً انثانث دراساث نغوٌت 2017-2016-
األحذ
2017/03/12

10.30-9.00
عهى انُحو دل :أ.بٍ يذاح ف, 02:ف, 04:ف, 01:ف*07:و*04:
د.جذاٌٍ ف+ 06:ف+03:ف+08:ف05:

12.00-10.30
أصول انُحو دليج 01:أ.د.بوعهً و04:

14.00-12.30
يذخم إنى األدب انًقارٌأ.ضٍراًَ يج+01:يج 02:دل :و04:

يج 02:أ.د.قرٌص غ و04:

االثٍٍُ
2017/03/13

عهى انذالنت دل-بهخٍثر يج+01:يج 02:و04:

نساٍَاث عايت يج 01:دل د.بُاصريج 02:د.دٌذوح فرح

انُقذ األدبً انحذٌثد.طٍبً يج+ 01:يج 02:دل و04:

انثالثاء
2017/03/14

 األسهوبٍت وتحهٍم انخطاب دلأ.د.ضرٌفً يج. 01:و4:أ.د عباش يج 02:و04:

َص أدبً حذٌثد.طٍبًٍج+01:يج 02:دل

يُاهج َقذٌت دليج :01:أ.د انعرابً و04:
يج 02:أ.د بهقاسى و04:

األربعاء
2017/03/15

15.30–14.00

انجًـھـورٌــت انـجـسائــرٌــت انذٌـًـقـراطـٍـــت انـطـعـبـٍـــت
وزارة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

كهٍت اَداب وانهغاث
استعًال انسيٍ االيتحاٌ االستذراكً انجسئً األول
انسذاسً انثانث–دراساث أدبٍت 2017-2016-
األحذ
2017/03/12

10.30-9.00
عهى انُحو دأ

12.00-10.30

14.00-12.30
يذخم إنى األدب انًقارٌ أ.ساسً:و04:

أ.بٍ يذاح ف, , 01:ف03:د.جذاٌٍ ,ف . 02:ف04:
أ.يكً :و04:

انُقذ األدبً انحذٌث-ابٍ ٌحٍى  :ف 01:ق17:

االثٍٍُ
2017/03/13
نساٍَاث عايت دأد.زداوو04:

يختاري :ف 02:ق09:-أ.قرٌص ث ف+03:ف 04:يذ04:

انثالثاء
2017/03/14

 األسهوبٍت وتحهٍم انخطاب دلٌقوتھذأ و04:

َص أدبً حذٌثدأ
ف+03:ف 01:د.ضافع بهعٍذ و04:
ف+02:ف04:
د.يحصرو04:

األربعاء
2017/03/15

األدب انطعبً انعاو دأد.ضافع بهعٍذو04:

-يذخم إنى األدب انًغاربً دأ يذ04:

يُاهج َقذٌتد.قرش ث

15.30–14.00

انجمـھـوريــح انـجـسائــريــح انذيـمـقـراطـيـــح انـشـعـثـيـــح
وزارج انتعهيم انعاني وانثحث انعهمي

كهيح اآلداب وانهغاخ
اضتعمال انسمه االمتحان االضتذراكي انجسئي األول
انطذاضي انخامص نطاوياخ عامح –2017-2016-
10.30-09.00
-انثرمجح انهغويح ق 06:أ.د.ديذوح

12.00-10.30
ترجمح انمصطهحاخ انهغويح د.موشق06:
-

14.00-12.00
-اإلعجاز انهغوي ق 06:أ.د.موضووي

االثىيه
2017/03/13

-انتعهيماخ انتطثيقيح أ.د خانذي ق06 :

تعهيميح انهغح أ.د توعهي ق07:-

عهم انىفص انهغوي ق06 :أ.د .كرية رمضان
--

انثالثاء
2017/03/14

-تطثيقاتهغويح.د.ديذوح فرح ق07:

-أدب مقارن د.قريش خ ق06:

عهم األضهوب د.قذوضي ق06:-

األرتعاء
2017/03/15

مىھجيح انثحث انهغوي أ.د .تهقاضم ق06:-

األحذ
2017/03/12

15.30–14.00

انجمـھـوريــح انـجـسائــريــح انذيـمـقـراطـيـــح انـشـعـثـيـــح
وزارج انتعهيم انعاني وانثحث انعهمي

كهيح اآلداب وانهغاخ
اضتعمال انسمه االمتحان االضتذراكي انجسئي األول
انطذاضي انخامص دراضاخ نغويح –نطاوياخ عامح 2017-2016-
10.30-09.00
-انمعجميح ق 07:أ.ضانمي.

12.00-10.30
-نطاوياخ عرتيح أ.د غيثري ق07 :

14.00-12.00
-نطاوياخ انىص ق 07:د.داني

االثىيه
2017/03/13

-أدب جسائري أ.د.طانة ق.07:

انمذارش انىحويح
أ.د تهقاضم ق.06:

ترجمح انمصطهحاخ انهغويح

انثالثاء
2017/03/14

عهم انذالنحأ.د.ضالمي ق.06:

مىھجيح انثحث انهغوي أ.د.طانةق07:

األرتعاء
2017/03/15

انمصطهحيح ق07:

األحذ
2017/03/12

د.عثذ انكامم ق.07:

وظريح انىظم د.طرشي ق07:

15.30–14.00

انجمـھـوريــح انـجـسائــريــح انذيـمـقـراطـيـــح انـشـعـثـيـــح
وزارج انتعهيم انعاني وانثحث انعهمي

كهيح اآلداب وانهغاخ
اضتعمال انسمه االمتحان االضتذراكي انجسئي األول
انطذاضي انخامص–أدب عرتي 2017-2016-
10.30-09.00

12.00-10.30

14.00-12.00

األحذ
2017/03/12

قضايا انىص انشعري أ ع ق08:د.عمارج

األدب انصوفي أ ع د.انستير
ق08:

قضايا انىص انشعري انحذيث
انمعاصر ق08:
د.عمارة

االثىيه
2017/03/13

-مىھجيح انثحث األدتي أ.د.دكار ق08:

أدب انطفم أ ع أ.د .مرتاض
محمذ ق08:

جمانياخ انطرد انعرتي أ.د.مھذاوي
ق08:

انثالثاء
2017/03/14

األدب انعرتي واالضتشراق

اآلداب انعانميح انمعاصرجد.رضطان ق08:

انطردياخ انعرتيح انحذيثح
انمعاصرج د.تىجماعي ق08:

د.ته عسوز ق08:

15.30–14.00

انجمـھـورٌــخ انـجـسائــرٌــخ انذٌـمـقـراطـٍـــخ انـشـعـجـٍـــخ
وزارح انتعهٍم انعبنً وانجحث انعهمً

كهٍخ اَداة وانهغبد
استعمبل انسمه االمتحبن االستذراكً انجسئً األول
انسىخ األونى مبستر وقذ حذٌث ومعبصر
األحذ
2017/03/12

10.30-9.00
وقذ انىص األدثً د.ثه زرقخ
ق14:

12.00-10.30
انفكر انىقذي انعرثً انقذٌم
أ.د.ثه أعمر ق14:

14.00-12.00
أدة انرحهخ :فبرسً عق14:

االثىٍه
2017/03/13

انمىبهج انىقذٌخ انسٍبقٍخ انعرثٍخ أ.د ثهقبسم
مذ04:

انجحث انعهمً  :أصونه ومىبهجهأ.د.موسووً ق14:

-مذارش انىقذ األدثً أ.د .عجذ انعبنً

انثالثبء
2017/03/14

-مىھجٍخ انجحث األدثً د.عجو

قضبٌب انىقذ األدثًأ.د .ثه عسح
ق14:

األرثعبء
201/03/1

ق14:

إوجهٍسٌخ
مذ02:

ق14:
أدة انتصوف
أ.د.طول
ق14:

15.30–14.00

انجمـھـورٌــخ انـجـسائــرٌــخ انذٌـمـقـراطـٍـــخ انـشـعـجـٍـــخ
وزارح انتعهٍم انعبنً وانجحث انعهمً

كهٍخ اَداة وانهغبد
استعمبل انسمه االمتحبن االستذراكً انجسئً األول
انسىخ األونى مبستر ادة حذٌث ومعبصر
األحذ
2017/03/12

10.30-9.00
أسئهخ انشعر
د.محصر ق15:

12.00-10.30
وقذ انشعر أ.د.ثه عمرق15:

14.00-12.00
انشعر انعرثً فً عصر انىھضخ د.طٍجًق15:

االثىٍه
2017/03/13

موسٍقى انشعر د.رحمبوًق15:

انحذاثخ واشكبالتھب شرٌف ثموسىق15:

-قضبٌب انشعر انعرثً انمعبصر

انثالثبء
2017/03/14

ثىبء انقصٍذح انعرثٍخ انمعبصرح

انعىووخ فً انشعر انمعبصرد.طرشً
ق15:

األرثعبء
2017/03/15

د.نطفً ق15:

إوجهٍسٌخ
مذ02:

د.ثه جمبعً ق15:

انحذاثخ انعرثٍخدٌقوته
ق15:

15.30–14.00

انجمـھـورٌــخ انـجـسائــرٌــخ انذٌـمـقـراطـٍـــخ انـشـعـجـٍـــخ
وزارح انتعهٍم انعبنً وانجحث انعهمً

كهٍخ اَداة وانهغبد
استعمبل انسمه االمتحبن االستذراكً انجسئً األول
انسىخ األونى مبستر نسبوٍبد تطجٍقٍخ
10.30-9.00
-نسبوٍبد تعهٍمٍخ د.موش ق16:

12.00-10.30
-انىظرٌبد انهسبوٍخ أ.د.شٍخً

14.00-12.00
انتحهٍم انتونٍذي أ.د خبنذي ق16 :

االثىٍه
2017/03/13

انتركٍت انوظٍفً أ.د.مصطفبوي ق16 :

نسبوٍبد تطجٍقٍخ أ.د.غٍثري ق- 16 :

انمجبدئ انمىھجٍخ نهتحهٍم انهسبوً
أ.انھبدي

انثالثبء
2017/03/14

-انترجمخ انهسبوٍخ د.عجذ انكبمم

انمىھج وانمىھجٍخ أ.د.فبرسً حسٍه
ق16:

األحذ
2017/03/12

األرثعبء
2017/03/15

ق16:

إوجهٍسٌخ
مذ02:

فىٍبد انجحث وانكتبثخد.الطرش
ق16:

15.30–14.00

انجمـھـورٌــخ انـجـسائــرٌــخ انذٌـمـقـراطـٍـــخ انـشـعـجـٍـــخ
وزارح انتعهٍم انعبنً وانجحث انعهمً

كهٍخ اَداة وانهغبد
استعمبل انسمه االمتحبن االستذراكً انجسئً األول
انسىخ األونى مبستر نسبوٍبد عرثٍخ
األحذ
2017/03/12

10.30-9.00
انمعجم وانذالنخ
أ.د.سالمً ق17:

12.00-10.30
عهم األصواد انوظٍفً
د.وانً دادح ق16:

14.00-12.00
انصرفٍخ انعرثٍخ
د.ثهخٍثر ق17:

االثىٍه
2017/03/13

فىٍبد انجحث وانكتبثخ
أ.د.زمري ق17:

انثالثبء
2017/03/14

قضبٌب انجحث انهغوي ومٍبدٌىه
أ.د.قطجً
ق17:

انهھجبد انعرثٍخ
أ.د.مرتبض عجذ انجهٍم
ق17:
انمىھج وانمىھجٍخ
أ.د.مختبري زٌه انذٌه

تحهٍم انخطبة انهسبوً
أ.د.شٍخً
ق17:
انموسوعبد انهغوٌخ
د.موش
ق17:

األرثعبء
2017/03/15

إوجهٍسٌخ
مذ2:

15.30–14.00

اضتعًال انسيٍ االضتدراكً األول ياضتر 2انطداضً انثانث (  )3عهىو انهغة انعرتٍة
ياضتر2

10.30-9

10.30

12-

12.30

14 -

األدد
2017-03-12

تمٍُات انثذث و انكتاتة ( د.شافع) ق10

حتهٍم اخلطاب انهطاين أ.د.يرتاع عثد اجلهٍم ق10

حنى االختالف أ.د.تىعهً ق 10

االثُني
2017-03-13

تعهًٍٍة انُض ادلدرضً أ.تشرييق 10

انظذفً.د.عثد انكايم ق 10
أ
ترمجة انُض

طُاعة ادلعاجى أ.ضادلًق 10

انثالثاء
2017-03-14

عهى انتراكٍة أ.د.لرٌش ق10

حتمٍك انُظىص انهغىٌة أ.د.فارضً دطني ق 10

تمٍُات انكتاتة انظذفٍةد.لثاٌهً ق 10

األرتعاء
2017-03-15

إجنهٍسٌة يد02:
أ.تهًهٍاين

اضتعًال انسيٍ االضتدراكً األول ياضتر  2انطداضً انثانث ( )3أدب عربي
ياضتر2

10.30-9

10.30

12-

12.30

14 -

األدد
-03-12
2017

لضاٌا حنىٌة أ.د.يظطفاوي ق11

لضاٌا َمدٌة أ.د.عثاش ق 11

انرواٌة ادلغارتٍة أ.د.شرٌف مبىضى ق 11

االثُني
-03-13
2017

فٍُات انكتاتة أ.د.زيري ق 11

انرواٌة اجلسائرٌة د.تُجًاعًق 11

ضٍكىنىجٍة اإلتداع ا.د.كرٌة ريضاٌ ق 11

انثالثاء
-03-14
2017

األدب انتفاعهً د.يهٍاين ق 11

فٍُات انكتاتة انظذفٍة د.لثاٌهًق 11

األرتعاء
-03-14
2017

إجنهٍسٌة يد02:
أ.تهًهٍاين

اضتعًال انسيٍ االضتدراكً األول ياضتر  2انطداضً انثانث ( )3لسانيات
ياضتر2

10.30-9

10.30

12-

12.30

14 -

األدد
-03-12
2017

فٍُات انثذث و انكتاتة أدىياين ق12

نطاٍَات داضىتٍة أ.د.دٌدوح ق 12

انُذى انىظٍفً أ.د.لطيب ق 13

االثُني
-03-13
2017

انثذث انهطاين و يٍادَهد.تُاطر ق13

تعهًٍٍة انُض ادلدرضً أ.د.فارضً دطني ق 13

انهطاٍَات انتماتهٍةد.دايلق 13

انثالثاء
-03-14
2017

ترمجة ادلظطهخ انهطاين د.يىش ق 13

ادلىضىعات انهطاٍَة أ.د.لرٌش (غ) ق 13

إعالو آيل
طانيب اذلادي

األرتعاء
-03-15
2017

يد02:
إجنهٍسٌة
يد02:
دجى

اضتعًال انسيٍ االضتدراكً األول ياضتر  2انطداضً انثانث ( )3نقد حديث ومعاصر
ياضتر2

10.30-9

10.30

12-

12.30

14 -

األدد
-03-12
2017

لضاٌا َمدٌة أ.د.يظطفاوي ق 11

انُمد اجلسائري احلدٌث أ.د.يرتاع حمًد ق 13

عهى انُفص انترتىي أ.د.دكارق 12

االثُني
-03-13
2017

مسٍائٍة اخلطاب ا.د.عثد انعايل ق12

حتهٍم اخلطاب انُمدي أ.د.شرٌفً ق 12

تعهًٍٍة انُض ادلدرضً د.ضاضًق 12

انثالثاء
-03-14
2017

أدب انتظىف د.تٍ عسوز ق 12

فٍُات انكتاتة أ.د.يهداوي ق 12

األرتعاء
-03-15
2017

إجنهٍسٌة أ.دجى
يد02:

