اطتؼًال انشيٍ االيتحاٌ األول انظُح األونى خذع يشتزن 2019-2018
10.30-09.00
انُمذ األدتً انمذٌى تىدخٍهً يح02+01:
يذ+03+02:ق+06:ق+07:ق+08:ق09:
االثٍٍُ
2019-01-07

12.15-10.45

14.00-12.30
تالغح ػزتٍح ف 03+02:يذ02:
د.تهؼٍذوًَ
تالغح ػزتٍح ف 06+05:يذ03:

انُمذ األدتً انمذٌى د.تٍ سرلح
يح03:يذ+04:ق11+10:

دٌ.الىته

انُمذ األدتً انمذٌى د.تٍ طؼٍذ يح04:

تالغح ف 12+09:د.سداو يذ04:

يذ+05:ق+12:ق13:
انثالثاء
2019-01-08

األرتؼاء
2019-01-09

انخًٍض
2019-01-10

تمٍُاخ انتؼثٍز انشفىي د.تىػافٍح يذ+02 :ق07+06:
تمٍُاخ انتؼثٍز انشفىي د.تهحاج يح03+02 :
يذ+03:يذ+04:ق11+10+09+08:
تمٍُاخ انتؼثٍز انشفىي د.تٍ طُىطً يح04 :
يذ+05:ق13+12:
ػهىو انمزآٌ د.أحًذ إتزاهٍى انشتٍز يح03+01:
يذ+02:يذ+04:ق11+10+07+06:
ػهىو انمزآٌ يح04+02:
يذ+03:يذ+05:ق+08:ق+09:يذ+03:
يذ+05:ق13+12:
ػهى انظزف ف 10+01:د.لطثً يذ02:
ػهى انظزف ف 03+02:د.يكً يذ03:
ػهى انظزف ف 12+04:د.تٍ يذاذ يذ04:
ػهى انظزف ف 07:د.تهؼٍذوًَ يذ08:

ػزوع ف08+03+02+01:
يذ+02:يذ+ 08 :ق 06:د.رحًاًَ
ػزوع ف+05:ف+06:ف12:
يذ+03:ق+08:ق 09:د.شٍادي

َض أدتً لذٌى د.تٍ سرلح يح04+01:
ق+13+12+07+06:يذ05+02:
َض أدتً لذٌى د.سداو
يذ+03:ق09+08:
َض أدتً لذٌى د.شٍادي
يذ+04:ق11+10:
تمٍُاخ انثحث يح 02+01:أ.تهحاخً
يذ+04+02:ق11+10+07+06:
تمٍُاخ انثحث د.حىياًَ يح02:
يذ+03:ق09+08:
تمٍُاخ انثحث د.دانً يح04:
يذ+05:ق13+12:

15.45-14.15

استعمال الزمن االمتحان األول السداسي الثالث دراسات لغوية
10.30-09.00
االثٍٍُ
2019-01-07

انثالثاء
2019-01-08

األرتؼاء
2019-01-09
انخًٍض
2019-01-10
األحذ
2019-01-13

12.15-10.45
األطهىتٍح وتحهٍم انخطاب
يح02:دٌ.الىته يذ+ 03:ق:
07
األطهىتٍح وتحهٍم انخطاب يح01:
د.تٍ ٌحً يذ+04:ق08:

14.00-12.30

15.45-14.15
يذخم إنى األدب انًمارٌ يح02:
يذ+03:ق 07:د.طاطً
يذخم إنى األدب انًمارٌ يح01:
د.شٍزاًَ يذ+04:ق08:

نظاٍَاخ ػايح د.يىص يح02:
يذ+03:ق07:
نظاٍَاخ ػايح د.تُاطز يح01:
يذ+04:ق08:

ػهى انظزف ف 06+03:د.خذاٌٍ
يذ04+03:
ػهى انظزف ف 04:أ.د.يزتاع
ػثذ اندهٍم يذ08:

َض أدتً حذٌث د.شٍزاًَ يح01:
يذ+03:ق07:
َض أدتً حذٌث يح 02:د.شٍزاًَ
يح 02:يذ+04:ق08:
أطىل انُحى د.تٍ يذا ذ يح01:
يذ+03:ق07:
أطىل انُحى أ.د.تىػهً يح02:
يذ+04:ق08:
ػهى انذالنح يح 02:د.تهخٍثز
يذ+04:ق08:

َمذ أدتً حذٌث يح 02:د.طٍثً
يذ+03:ق07:
َمذ أدتً حذٌث يح 01:د.طٍثً
يذ+04:ق08:
انًُاهح انُمذٌح انًؼاطزج يح01:
أد.تهماطى يذ+03:ق07:
انًُاهح انُمذٌح انًؼاطزج يح02:
أ.تهحاخً يذ+04:ق08:

استعمال الزمن االمتحان األول السداسي الثالث دراسات أدبية

10.30-09.00
االثٍٍُ
2019-01-07

انثالثاء
2019-01-08

12.15-10.45
األطهىتٍح وتحهٍم انخطاب
د.تٍ ٌحً يح 02:يذ+05:ق09:
األطهىتٍح وتحهٍم انخطاب
ا.د.ػثاص يح 01:يذ+08:ق10:
نظاٍَاخ ػايح د.تُاطز
يح 02:يذ+05:ق09:
نظاٍَاخ ػايح د.دانً يح01:
يذ+08:ق10:

األرتؼاء
2019-01-09

َض أدتً حذٌث أ.د.شافغ يح01:
يذ+05:ق09:
َض أدتً حذٌث د.ػًارج يح02:
يذ+08:ق10:

انخًٍض
2019-01-10
األحذ
2019-01-13

أدب شؼثً يح 02+01:أ.شافغ
يذ+08+05:ق10+09:
يذخم إنى األدب انًغارتً انًكتىب
تانهغح انفزَظٍح يح 01:د.تىر
يذ+02:ق10:
يح02:يذ+05:ق09:

14.00-12.30

15.45-14.15
يذخم إنى األدب انًمارٌ يح01:
د.طاطً يذ+05:ق09:
يذخم إنى األدب انًمارٌ يح02:
د.شٍزاًَ يذ+08:ق10:
ػهى انظزف ف04+01:
يذ 04+03:د.خذاٌٍ

َمذ أدتً حذٌث يح 01:د.تٍ طؼٍذ
يذ+05:ق09:
َمذ أدتً حذٌث يح 02:د.تٍ طؼٍذ
يذ+08:ق10:
َظزٌح األدب يح 02+01:د.لزٌش
(خ) يذ+08+05:ق10+09:

استعمال الزمن االمتحان األول السداسي الثالث دراسات نقدية
10.30-09.00
االثٍٍُ
2019-01-07
انثالثاء
2019-01-08
األرتؼاء
2019-01-09
انخًٍض
2019-01-10

12.15-10.45
األطهىتٍح وتحهٍم انخطاب دٌ.الىته
يذ+02:ق06:
انهظاٍَاخ انؼايح د.دانً
يذ+02:ق06:

َض أدتً حذٌث د.طٍثً
يذ+02:ق06:
َظزٌح األخُاص أ.د.فارطً ػثذ
انزحًٍ يذ+02:ق06:

14.00-12.30

15.45-14.15
مدخل إلى األدب المقارن د.ساسي
مد+02:ق06:
فلسفة النقد األدبي د.محصر
مد+02:ق06:

َمذ ادتً حذٌث د.يحظز
يذ+02:ق06:
َظزٌح األدب أ.د.يختاري سٌٍ
انذٌٍ يذ+02:ق06:

استعمال الزمن االمتحان األول ماستر  02أدب عربي
انثالثاء
2019-01-08
األرتؼاء
2019-01-09

األحذ
2019-01-13

10.30-09.00
انُض وانًُهح
أ.د.ػثاص يذ08:

12.15-10.45

انُمذ انتطثٍمً د.كزٌة ريضاٌ
يذ03:

االثٍٍُ
2019-01-14
أخاللٍاخ انًهُح د.لثاٌهً
انثالثاء
 2019-01-15يذ+05+02:ق09:
األرتؼاء
2019-01-16

14.00-12.30
األدب وانظًٍُا
د.تٍ طُىطً يذ05:
انتحهٍم انُظً
د.طاطً يذ08:

رواٌح انظحزاء
ا.د.شزٌف تًىطى
يذ03:
انُمذ انثمافً أ.د.شزٌفً
يذ04:

انزواٌح انُظائٍح د.تٍ خًاػً
يذ04:

15.45-14.15

استعمال الزمن االمتحان األول ماستر  02نقد أدبي حديث ومعاصر
االثٍٍُ
2019-01-07

10.30-09.00
فٍُاخ انثحث وانكتاتح
أ.د.طانة
يذ08:

12.15-10.45

األحذ
2019-01-13

انُمذ انًغارتً انًؼاطز
ا.د.تهماطى يحًذ
يذ02:

االثٍٍُ
2019-01-14
انثالثاء
2019-01-15

14.00-12.30
انُمذ اندشائزي انحذٌث
ا.د.يزتاع يحًذ يذ05:

انُمذ وانثالغح اندذٌذج
أ.د.شزٌفً ػثذ انهطٍف
يذ08:
أخاللٍاخ انًهُح
د.لثاٌهً
يذ+05+02:ق09:

15.45-14.15

استعمال الزمن االمتحان األول ماستر  02لسانيات تطبيقية
انخًٍض
2019-01-10

10.30-09.00
ػهى األطانٍض انهغىٌح
أ.د.دٌذوذ ػًز
يذ05:

12.15-10.45

األحذ
2019-01-13

14.00-12.30
انًذارص انهظاٍَح
د.يىص
يذ08:
انتزخًح انهظاٍَح
د.ػثذ انكايم
يذ04:

االثٍٍُ
2019-01-14
انثالثاء
2019-01-15
األرتؼاء
2019-01-16
االثٍٍُ
2019-01-21

15.45-14.15

تحمٍك انُض انهغىي
أ.د.فارطً حظٍٍ
يذ05:
ػهى انًفزداخ وطُاػح
انًؼاخى
د.طانًً
يذ05:

أخاللٍاخ انًهُح
د.لثاٌهً
يذ+05+02:ق09:

انُظزٌاخ انهظاٍَح
د.دانً يذ05:

انُحى انُظمً
د.لطثً
يذ05:
فٍُاخ انثحث وانكتاتح
أ.د.ػثى
ق06:

استعمال الزمن االمتحان األول ماستر  02لسانيات عربية
10.30-09.00
األحذ
2019-01-13

12.15-10.45

تؼهًٍٍح انُض انًذرطً
أ.د.ػثذ انؼانً
يذ05:

14.00-12.30
ػهى انهغح اندغزافً
أ.د.غٍثزي
يذ05:

االثٍٍُ
2019-01-14

تحمٍك انُظىص
د.تىدخٍهً
ق13+12:

انمٍاص واالشتماق
أ.د.طاليً
يذ05:

انثالثاء
2019-01-15

أخاللٍاخ انًهُح
د.لثاٌهً
يذ+05+02:ق09:

األرتؼاء
2019-01-16
انخًٍض
2019-01-17

ػهى االختًاع انهغىي
د.تٍ ػشوس
يذ08:
َحى االختالف
يذ08:

ػهى انههداخ
أ.د.لزٌش ؽ
يذ05:

15.45-14.15

انتزخًح انتطثٍمٍح
د.طؼٍذي
يذ08:

استعمال الزمن االمتحان الجزئً األول ماستر  01تخصص-لسانٌات عربٌة
األٌام/التوقٌت
االثنٌن
2019-01-14
الثالثاء
2019-01-15

األربعاء
2019-01-16
الخمٌس
2019-01-17
األحد
2019-01-20

10.30-09.00

12.15-10.45
الصرفٌة العربٌة مج02:
أ.د.مصطفاوي ق09+08:
الموسوعات اللغوٌة أ.الهاديشرٌفً مج02+01:
مد+04:ق06:

تحلٌل الخطاب اللسانًأ.د.عباس مج 01:ق07+06:
تحلٌل الخطاب اللسانً د.بناصر
مج 02:ق09+08:
اللهجات العربٌة أ.دمرتاض عبد
الجلٌل مج02+01:
مد+04:ق10:
فنٌات البحث والكتابة مج01:
أ.د.فارسً عبد الرحمان
ق07+06:

14.00-12.30

15.45-14.15
علم األصوات الوظٌفً أ.د.دٌدوح
عمرمج 01:ق07+06:
علم األصوات الوظٌفً أ.د.والً دادة
مج 02:ق09+08:
قضاٌا البحث اللغوي د.بن عزوز
مج 01:ق07+06:
قضاٌا البحث اللغوي
مج02:أ.دبوعلً ق09+08:
المنهج والمنهجٌة أ.د.مختاري
ق07+06:
المنهج والمنهجٌة أ.د.فارسً حسٌن
ق09+08:
المعجم والداللة أ.د.سالمً
مج 02+01:مد04:

استعمال الزمن االمتحان الجزئً األول ماستر  01تخصص-لسانٌات تطبٌقٌة -
األٌام/التوقٌت

10.30-09.00

12.15-10.45

فنٌات البحث والكتابة د.بن سنوسً
ق11+10:

االثنٌن
2019-01-14
الثالثاء
2019-01-15
األربعاء
2019-01-16
الخمٌس
2019-01-17
األحد
2019-01-20
االثنٌن
2019-01-21

14.00-12.30

15.45-14.15

التركٌب الوظٌفً أ.د.مصطفاوي
مج 02+01:مد+05:ق07:

لسانٌات تطبٌقٌة د.بور
مج02+01:مد+04:ق10:

المبادئ المنهجٌة للتحلٌل اللسانً
أ.الهادي مج+ 01:مج02:مد04:

المنهج والمنهجٌة أ.د.شرٌفً
عبد اللطٌف مج 01:ق11+10:
المنهج والمنهجٌة أ.د.فارسً حسٌن
مج 02:ق13+12:
النظرٌات اللسانٌة أ.د.شٌخً
مج 02+01:مد+05:ق07:

الترجمة اللسانٌة د.سعٌدي منال
مج 01:مد05:
الترجمة اللسانٌة د.عبد الكامل
مج 02:مد08:
اللسانٌات التعلٌمٌة د.بن عزوز
مد04:
فنٌات البحث والكتابة
ف 01:د.عبو

استعمال الزمن االمتحان الجزئً األول ماستر  01تخصص-أدب عربً -
األٌام/التوقٌت

10.30-09.00

12.15-10.45

14.00-12.30

15.45-14.15

أسئلة الشعر
د.محصر مد02:

قضاٌا الشعر العربً المعاصر
د.بن جماعً مد02:

نقد الشعر أ.دبن أعمر
مد02:

الحداثة وإشكاالتها د.بن جماعً
مد02:

األربعاء
2019-01-16

موسٌقى الشعر
د.رحمانً
مد02:

الحداثة العربٌة
د.قرٌش –ت -مد02:

الخمٌس
2019-01-17

العنونة فً الشعر
د.طرشً
مد02:

الشعر العربً فً عصر النهضة
د.عمارة
مد02:

االثنٌن
2019-01-14
الثالثاء
2019-01-15

األحد
2019-01-20

بناء القصٌدة العربٌة المعاصرة
د.لطفً عبد الكرٌم
مد03:

استعمال الزمن االمتحان الجزئً األول ماستر  01تخصص-نقد حدٌث ومعاصر -
األٌام/التوقٌت
االثنٌن
2019-01-14

10.30-09.00

12.15-10.45
أدب التصوف
ا.د.طول محمد
مد03:

14.00-12.30

15.45-14.15
الفكر العربً القدٌم أ.د.بن أعمر
مد03:
نقد النص األدبً
أ.بن حمٌدة
مد03:

الثالثاء
2019-01-15
األربعاء
2019-01-16

أدب الرحلة
أ.د.فارسً عبد الرحمن
مد03:

الخمٌس
2019-01-17

قضاٌا النقد األدبً
أ.د.كرٌب رمضان
مد03:

مدارس النقد األدبً
أ.د.عبد العالً
مد03:

استعمال الزمن االمتحان الجزئً األول السداسً الخامس تخصص-لسانٌات عامة
األٌام/التوقٌت
االثنٌن
2019-01-14
الثالثاء
2019-01-15
األربعاء
2019-01-16

10.30-09.00
اللسانٌات العربٌة
أ.دخالدي
مد+02:ق06:
األدب الجزائري
أ.د.طالب
مد+08:ق06:
ترجمة المصطلحات اللغوٌة
د.بن عزوز
مد+02:ق06:

12.15-10.45

14.00-12.30
المدارس النحوٌة
أ.دقرٌش –غ-
مد+02:ق06:
منهجٌة البحث اللغوي
د.دٌدوح فرح
مد+02:ق06:
لسانٌات النص
أ.د.شٌخً
مد+02:ق06:

الخمٌس
2019-01-17

علم الداللة
د.زدام
مد+02:ق06:

المصطلحٌة
د.موس
مد+02:ق06:

األحد
2019-01-20

المعجمٌة
أ.سالمً
مد+02:ق06:

نظرٌة النظم
أ.د.طرشً
مد+02:ق06:

15.45-14.15

استعمال الزمن االمتحان الجزئً األول السداسً الخامس تخصص-لسانٌات تطبٌقٌة
األٌام/التوقٌت
االثنٌن
2019-01-14
الثالثاء
2019-01-15

10.30-09.00
التعلٌمٌات التطبٌقٌة
أ.د.خالدي
مد+03:ق07:
البرمجة اللغوٌة
أ.ددٌدوح عمر
مد+03:ق07:

12.15-10.45

14.00-12.30
اإلعجاز اللغوي
أ.د.موسونً
مد+03:ق07:
منهجٌة البحث اللغوي
د.دٌدوح فرح
مد+03:ق07:

األربعاء
2019-01-16

ترجمة المصطلحات اللغوٌة
د.سعٌدي منال
مد+03:ق07:

األدب المقارن
د.قرٌش –ت-
مد+03:ق07:

الخمٌس
2019-01-17

تعلٌمٌة اللغة العربٌة
أ.د.بوعلً
مد+03:ق07:

علم األسلوب
أ.حمودي
مد+03:ق07:

األحد
2019-01-20

التطبٌقات اللغوٌة
أ.د.دٌدوح فرح
مد+03:ق07:

15.45-14.15

استعمال الزمن االمتحان الجزئً األول السداسً الخامس تخصص-أدب عربً
األٌام/التوقٌت
االثنٌن
2019-01-14
الثالثاء
2019-01-15
األربعاء
2019-01-16
الخمٌس
2019-01-17
األحد
2019-01-20

10.30-09.00

12.15-10.45

14.00-12.30

قضاٌا النص الشعري القدٌم
د.عمارة
مد+04:ق08:
األدب الصوفً
أ.د.طول محمد
مد+04:ق08:
أدب الطفل
أ.د.مرتاض محمد
مد+04:ق08:

األدب العربً واالستشراق
أ.د.موسونً
مد+04:ق08:
اآلداب العالمٌة
د.بور
مد+04:ق08:
السردٌات العربٌة المعاصرة
أ.د.شرٌف بموسى
مد+04:ق08:

منهجٌة البحث األدبً
د.بن سنوسً
مد+04:ق08:

قضاٌا النص الشعري الحدٌث
د.عمارة
مد+04:ق08:

جمالٌات السرد العربً القدٌم
د.ملٌانً مد+04:ق08:

15.45-14.15

