االمتحان الجزئً الثانً السنة األولى جذع مشترك مج04+03+02+01:
األٌام /التوقٌت

االثنٌن
2019-06-10

الثالثاء
2019-06-11
األربعاء
2019-06-12
الخمٌس
2019-06-13
األحد
2019-06-16

االثنٌن
2019-06-17

الثالثاء
2019-06-18

األربعاء
2019-06-19

10.30-09.00

12.15-10.45
تقنٌات التعبٌر ف 07+03+02:د.بلعٌدونً
مد02:
تقنٌات التعبٌر ف 01:د.قرٌش(ت) مد03:
تقنٌات التعبٌر ف 09+06:د.بن سنوسً
مد04:
علم النحو ف 02:أ.د.قطبً مد02 :
علم النحو ف 10+09+07:أ.طول أحمد
مد08+04:
تقنٌات البحث مج 01:أ.بلحاجً مد+02 :ق06:
تقنٌات البحث مج 02:أ.د.طالب
مد+03:ق07 :
تقنٌات البحث مج 03:د.بن ٌحً مد+04 :ق08:
تقنٌات البحث مج 04:د.دالً مد+05 :ق09:
نص أدبً قدٌم د.بن زرقة مج04+03+01 :
مد08+04+03+02:
نص أدبً قدٌم د.عمارة مج02 :مد+05:ق10:
نقد أدبً قدٌم مج 01:د.أحمد إبراهٌم الزبٌر
مد+02:ق06:
نقد أدبً قدٌم مج 03+02:د.بودخٌلً
مد08+04+03:
نقد أدبً قدٌم مج 04:د.ن سعٌد مد+05:ق10:
فقه اللغة مج 01 :أ.د.سالمً مد+02:ق06:
فقه اللغة مج02 :أ.د.خربوش مد+03 :ق07:
فقه اللغة مج.03 :د.بوعافٌة مد+04 :ق09:
فقه اللغة مج 04 :د.بشٌري مد+05:ق10:
مصادراللغة مج+01 :مج 04:د.شٌادي
مد08+03+02:
مصادراللغة مج 02 :د.رحمانً مد+05 :ق10:
مصادراللغة مج03 :د.سالمً مد+04 :ق09:
تارٌخ الحضارة االنسانٌة مج01 :
+مج04:د.زدام مد08+03+02:
تارٌخ الحضارة االنسانٌة مج03+ 02 :
د.بن سنوسً مد+05+04:ق10+09:

14.00-12.30

15.45-14.15

االمتحان الجزئً الثانً السداسً الرابع دراسات لغوٌة –لسانٌات عامة -
األٌام /التوقٌت

10.30-09.00

الثالثاء
2019-06-11

12.15-10.45

14.00-12.30
لسانٌات تطبٌقٌة د.دٌدوح فرح
مد+05+04+03:ق+06:ق07:
فلسفة اللغة أ.د.دكار مد+05:ق07:

األربعاء
2019-06-12

مقاربات نقدٌةأ.د.فارسً عبد الرحمن
مد+05:ق+06:ق07:
المدارس اللسانٌة د.بور مد08+05:

الخمٌس
2019-06-13
األحد
2019-06-16

مستوٌات التحلٌل اللسانً أ.د.شٌخً
مد+05:ق08+07:

االثنٌن
2019-06-17
الثالثاء
2019-06-18

نقد أدبً معاصر د.طٌبً
مد+05:ق11+10:

األربعاء
2019-06-19

مدخل إلى اآلداب العالمٌة د.شٌرانً
مد+08+05:ق12+11+10:

الخمٌس
2019-06-20

نص أدبً معاصر أ.د.شرٌف بموسى
مد08+05:

15.45-14.15

االمتحان الجزئً الثانً السداسً الرابع دراسات لغوٌة –لسانٌات تطبٌقٌة -
األٌام /التوقٌت

10.30-09.00

الثالثاء
2019-06-11

لسانٌات تطبٌقٌة د.موس مد08+02:
مقاربات نقدٌة معاصرة أ.د.شرٌفً مد+04:ق06:

األربعاء
2019-06-12
الخمٌس
2019-06-13

التعلٌمٌات العامة د.بناصر مد08:

األحد
2019-06-16

نقد أدبً معاصر دٌ.اقوته مد04:
المدارس اللسانٌة مد04+ 02 :د.بناصر

االثنٌن
2019-06-17
الثالثاء
2019-06-18

نص أدبً معاصر د.طٌبً مد04:
علم االجتماع اللغوي د.بن عزوز
مد04:

األربعاء
2019-06-19
الخمٌس
2019-06-20

12.15-10.45

14.00-12.30

مدخل إلى اآلداب العالمٌة د .سفٌر
مد04+02:

15.45-14.15

االمتحان الجزئً الثانً السداسً الرابع أدب عربً
األٌام /التوقٌت

10.30-09.00

االثنٌن
2019-06-10

علم النحو ف 05+04+02:أ.د.قرٌش (غ)
مد+02:ق06:
علم النحو ف 07:د.بن مداح مد04:
لسانٌات تطبٌقٌة مج 01:د.دٌدوح فرح
مد+05+04+03:ق+06:ق07:
لسانٌات تطبٌقٌة مج 02:د.موس
مد+08+02:ق10:

الثالثاء
2019-06-11

األربعاء
2019-06-12

الحداثة فً األدب العربً مج 01:أ.د.عبد العالً
بشٌر مد02:
الحداثة فً األدب العربً مج 02:دٌ.اقوته مد03:
نص أدبً معاصر مج 01:ا.د.شافع مد02:
نص أدبً معاصر مج 02:أ.بلحاجً مد03:

الخمٌس
2019-06-13

نقد أدبً معاصر مج 02+01:د.محصر
مد+03+02:ق09:

األحد
2019-06-16
االثنٌن
2019-06-17

المدارس اللسانٌة مج 01:د.بناصر مد04+02:
المدارس اللسانٌة مج 02:د.بور مد03:
مقاربات نقدٌة أ.د.مختاري مج 01:مد02:
الشعرٌة العربٌة مج 02:د.ملٌانً مد03:

الثالثاء
2019-06-18
األربعاء
2019-06-19
الخمٌس
2019-06-20

12.15-10.45

14.00-12.30

الشعرٌة العربٌة مج 01:د.لطفً مد02:
مقاربات نقدٌة مج 02:بن حمٌدة مد03:
مدخل إلى اآلداب العالمٌة مج 01:د.سفٌر
مد04+02:
مدخل إلى اآلداب العالمٌة مج02:د.قرٌش
مد03:

15.45-14.15

االمتحان الجزئً الثانً السداسً السادس لسانٌات تطبٌقٌة

األٌام /التوقٌت

10.30-09.00

12.15-10.45

14.00-12.30

15.45-14.15

االثنٌن
2019-06-10

الحكامة والمواطنة د.قباٌلً
مد08+03+02:

الثالثاء
2019-06-11

التعلٌمٌات التطبٌقٌة
أ.د.خالدي هشام
مد0+02:ق06:

األربعاء
2019-06-12

التطبٌق النحوي ف02+01:
أ.د.قطبً
مد02:
التطبٌق الصرفً ف 01:أ.د.قطبً
مد02:
التطبٌق الصرفً ف 03:ا.د.بن مداح
مد08:

الخمٌس
2019-06-13

األحد
2019-06-16
االثنٌن
2019-06-17

التوجٌه اللغوي للقراءات القرآنٌة
د.أحمد إبراهٌم الزبٌر
مد+02:ق06:
اللسانٌات الحاسوبٌة
أ.دٌ.دٌوح عمر
مد+02:ق06:

االمتحان الجزئً الثانً السداسً السادس لسانٌات عامة
األٌام /التوقٌت

10.30-09.00

االثنٌن
2019-06-10

12.15-10.45

14.00-12.30

15.45-14.15
الحكامة والمواطنة
د.قباٌلً
مد08+03+02:

الثالثاء
2019-06-11

علم التراكٌب
أ.د.طرشً
مد+03:ق07:

األربعاء
2019-06-12

النحو الوظٌفً أ.د.مصطفاوي
مد+03:ق08:

األحد
2019-06-16

علم المفردات
أ.سالمً
مد+05:ق07:

االمتحان الجزئً الثانً السداسً السادس أدب عربً
األٌام /التوقٌت

10.30-09.00

12.15-10.45

14.00-12.30

15.45-14.15

االثنٌن
2019-06-10

الحكامة والمواطنة ا.د.كرٌب رمضان
مد05+04:

الثالثاء
2019-06-11

األدب الشعبً المغاربً
أ.شافع
مد05+04:

األربعاء
2019-06-12

النص الشعري المغاربً
أ.د.محمد مرتاض
مد05+03:
النص السردي المغاربً
أ.د.شرٌف بموسى
مد05+04:
األدب المقارن د.شٌرانً
مد05+04:

الخمٌس
2019-06-13
االثنٌن
2019-06-17
األربعاء
2019-06-19

المسرح المغاربً
د.بور
مد04+03:

االمتحان الجزئً الثانً السنة األولى ماستر أدب عربً
األٌام /التوقٌت

10.30-09.00

االثنٌن
2019-06-10

النقد الصحفً والمعارك االدبٌة
د.عمارة
مد02:

الثالثاء
2019-06-11
األربعاء
2019-06-12
الخمٌس
2019-06-13

12.15-10.45

المقال األدبً
ا.د.طول محمد
مد02:
الرواٌة العربٌة
أ.د.عبد العالً بشٌر
مد02:
نظرٌات االبداع فً الشعر والنثر
أ.د.كرٌب
مد02:
قضاٌا الرواٌة الواقعٌة د.ملٌانً
مد02:

األحد
2019-06-16
االثنٌن
2019-06-17
الثالثاء
2019-06-18
2019/06/20

14.00-12.30

15.45-14.15

قضاٌا الرواٌة التارٌخٌة د.قرٌش –ت-
مد02:
اآلداب العالمٌة
د.بور
مد02:
أسالٌب النثر العربً المعاصر /طٌبً مد08 :

االمتحان الجزئً الثانً السنة األولى ماستر لسانٌات تطبٌقٌة
األٌام /التوقٌت

10.30-09.00

االثنٌن
2019-06-10

تعلٌمٌة النحو
مج 02:أ.د.سالمً
مد05:
اللسانٌات التعلٌمٌة مج01:
د.بن عزوز مد04:
اللسانٌات التعلٌمٌة مجك02
أ.د.غٌثري
مد05:
علم النفس اللغوي مج02+1
أد.دكار
مد04:
لسانٌات التراث مج02+01:
ا.د.مرتاض عبد الجلٌل
مد04:
التوجٌه اللغوي للقراءات
أ.د.أحمد إبراهٌم الزبٌر مد02:

االثنٌن
2019-06-17

فنٌات البحث والكتابة مج01:
أ.د.طالب
مد04:
فنٌات البحث والكتابة
مج02:د.محصر
مد05:
اللسانٌات التمهٌدٌة مج02+01:
أ.شٌخً
مد04:

الثالثاء
2019-06-11

األربعاء
2019-06-12
الخمٌس
2019-06-13
األحد
2019-06-16

الثالثاء
2019-06-18
الخمٌس
2019-06-20

12.15-10.45

14.00-12.30

15.45-14.15

المبادئ المنهجٌة للتحلٌل اللسانً
مج 01:د.بن عزوز مد08:
المبادئ المنهجٌة للتحلٌل اللسانً
مج 02:أ.الهادي
مد03:

اللسانٌات التطبٌقٌة د.موس مج 02:مد05:

منهجٌة البحث اللغوي مج 02 :أ.د.عبو مد02:

االمتحان الجزئً الثانً السنة األولى ماستر نقد أدبً حدٌث ومعاصر
األٌام /التوقٌت

الثالثاء
2019-06-11
األربعاء
2019-06-12
الخمٌس
2019-06-13
األحد
2019-06-16
االثنٌن
2019-06-17
الثالثاء
2019-06-18

10.30-09.00
تحلٌل الخطاب النقدي
أد.عباس
مد08:
المناهج النقدٌة السٌاقٌة
أ د.شرٌفً
مد08:
أدب الرحلة المقارن
أ.د.فارسً عبد الرحمن
مد08:
الموسوعات النقدٌة
ا.د0بلقاسم محمد
مد08:
بٌداغوجٌا المناهج التربوٌة
د.بلحاج
مدك08
اتجاهات النقد األدبً
أ.د.مختاري
مد08:

12.15-10.45

14.00-12.30

15.45-14.15

االمتحان الجزئً الثانً السنة األولى ماستر لسانٌات عربٌة
األٌام /التوقٌت
االثنٌن
2019-06-10

الثالثاء
2019-06-11

10.30-09.00

12.15-10.45

علم القراءات د.أحمد إبراهٌم الزبٌر
مج 01:مد04:
علم القراءات أ.د.عباس مج02:
مد03:
الحضارة العربٌة االسالمٌة مج01:
أ.د.طول مد03:

األربعاء
2019-06-12
الخمٌس
2019-06-13
األحد
2019-06-16
االثنٌن
2019-06-17
الثالثاء
2019-06-18
الخمٌس
2019-06-20

14.00-12.30

15.45-14.15

نظرٌة االٌقاع مج 02+01:د.رحمانً
مد04:
مناهج تفسٌر النص القرآنً
د.سالمً مج 01:مد:
03
تعلٌمٌة النص المدرسً مج01:
أ.د.شافع مد04:
تعلٌمٌة النص المدرسً مج02:
أ.د.مرتاض محمد مد03:
نحو االختالف فً المشرق
أ.د.مصطفاوي مج 01:مد03:
اللسانٌات التطبٌقٌة مج 01:د.دالً
مد05:
اللسانٌات التطبٌقٌة مج02:
أ.د.غٌثري مد03:
منهجٌة البحث اللغوي مج 01:أ.د.عبو مد03:
منهجٌة البحث اللغوي مج 02:أ.دزمري مد04:

االمتحان الجزئً الثانً السداسً الرابع نقد أدبً حدٌث
األٌام /التوقٌت
االثنٌن
2019-06-10
الثالثاء
2019-06-11

األربعاء
2019-06-12
الخمٌس
2019-06-13
األحد
2019-06-16
االثنٌن
2019-06-17
الثالثاء
2019-06-18
األربعاء
2019-06-19
الخمٌس
2019-06-20

10.30-09.00

12.15-10.45

14.00-12.30
علم النحو ف 02:د.بن مداح مد04:

لسانٌات تطبٌقٌة د.دٌدوح فرح
مد+05+04+03:ق06:

نقد عربً معاصر أ.د.بلقاسم مد08:نقد النقد ف 2سد( 4نقد) بن حمٌدة مد05مقاربات نقدٌة معاصرة أ.د.فارسً حسٌن مد08:
المصطلح النقدي دٌ.قوته مد08:
المدارس اللسانٌة أ.د.خالدي هشام مد08:
نص أدبً معاصر أ.د.شرٌف بموسى مد08:

مدخل إلى اآلداب العالمٌة د.شٌرانً مدك08
نقد النقد ف03+01:ا.د.بن أعمر مد08:

15.45-14.15

