كلية آلاداب و اللغات
قسم اللغة و ألادب العربي

تذكير

ينهي قسم اللغة و ألادب العزبي إلى علم ألاساتذة ألافاضل و الطلبة ألاعشاء أن :
 _1اللدىو االاامع سسيىن_ إن شاء هللا _ يىم ااخميس . 2019/04/04

ُ _ 2سيشزع فع الااتحان الاستلراكي اباشزة بعل اللدىو ،و سسمتل الااتحان ان يىم ألاحل
ااخميس  2019/04/11و ذلك وفق الزسهااة امللحقة بهذا التذكير :
ُ _3ي ُّ
عل هذا التذكير بمثابة دعىة احضىر الااتحان و التحضير له .

بالتىفسق لللمسع

 2019/04/07إلى يىم

استدراكي الجزئي األول السداسي األول جذع مشترك
10:30----------------------------9
االحد
2019/04/07

االثنين
2019/04/08

الثالثاء
2019/04/09

األربعاء
2019/04/10

الخميس
2019/04/11

بالغة عربٌةف+2ف 3بلعٌدونً ق06:بالغة عربٌة ف+4ف 8عبو ق17:بالغة عربٌة ف+5فٌ 6اقوتة ق8:بالغة عربٌةف 7بناصر ق13:بالغة عربٌةف+9ف 12زدام ق20:
بالغة عربٌة ف 10طرشً ق10:
بالغة عربٌة ف 11عماري ق11:
بالغة عربٌة ف 01بشٌري ق18:
تقنٌات التعبٌر ش مج1أ /بوعافٌة مد 2تقنٌات التعبٌر ش مج+2مج 3بلحاج مد4تقنٌات التعبٌر ش مج 4بن سنوسً مد3نقد أدبً قدٌم مج+1مج 2أ/بودخٌلً مد2نقد أدبً قدٌم مج 3أ/بن زرقة مد3نقد أدبً قدٌم مج  4أ/بن سعٌد مد 4عروض ف 8+3+2+1أ /رحمانً مد2
عروض ف12+6+5أ/شٌادي مد3
عروض ف 10+4أ /طول أحمد ق6
عروض ف 9+7أ/بلخٌتر ق7
عروض ف 11أ/بلحاجً ق8

إعالم آلً ف/ 11+7+3+2أكرم مد 2
إعالم آلً ف 9+8+12+5+4بن عبد هللا مد3
إعالم آلً ف 10+6تابت هالل ق6
إعالم آلً ف 1الهادي الشرٌف ق7

-------------------10:45
12:15

14:00-----------------------12:30
علوم القرآن مج+1مج 3أ/الزبٌر مد2-علوم القرآن مج+2مج 4أ/سالمً مد3

نص أدبً قدٌم مج+1مج 4أ/بن زرقة مد 2نص أدبً قدٌم مج 2أ /زدام مد3نص أدبً قدٌم مج 3أ/شٌادي مد 4تقنٌات البحث مج+1مج 3أ/بلحاجً مد2تقنٌات البحث مج 2أ/حومانً مد3تقنٌات البحت مج  4أ/دالً مد 4علم الصرف ف 6+3+2أ/مكً مد2علم الصرف ف 10+1أ /قطبً مد 3علم الصرف ف 12+4أ/بن مداح مد4علم الصرف ف 8أ/عماري ق6علم الصرف ف 7أ/بلعٌدونً ق7
علم الصرف ف 9أ/جداٌن ق8
علم الصرف ف 11أ /حمودي ق9
علم الصرف ف 5أ/قدوسً ق10
لغة أجنبٌة ف 2+1خرور ق6
لغة أجبٌة ف 6+3بودة ق18
لغة أجنبٌة ف  5+4قباٌلً ق8
لغة أجنبٌة ف 8+7أ/نقاز ق9
لغة أجنبٌة ف 10مدٌانة ق10
لغة أجنبٌة ف 12 +11أ /بوشنتوف ق11
لغة أجنبٌة ف 9أ/بوعلً هداٌات ق12

استدراكي الجزئي األول السداسي الثالث دراسات لغوية

15:45-------------------14:30

10.30/9.00
االحد

12.15/-10.45

-14.00/12.30

األسهوبٍت أ/به ٌحً –مج-1دل  -مذ2

-مذخم إنى األدب انمقارن مج-2دل-أ /سفٍر مذ03

-األسهوبٍت أٌ/اقوته -مج 2دل مذ 3

-مذخم إنى األدب انمقارن مج-1دل/ -شٍراوً مذ2

عهم انصرف ف 4ق6أ/عبذ انجهٍم مرتاضعهم انصرف ف-6+3دل د.جذاٌه مذ2
عهم انصرف ف 2د.به مذاح ق16
-عهم انصرف ف-5+1دل /بوعافٍت ق15

-وص أدبً حذٌث مج2+1أ/شٍراوً–دل -مذ2

2019/04/07

االثنين
2019/04/08

-وقذ أدبً حذٌث مج2+1دل أ/طٍبً مذ 2

عهم انذالنتمج1أ/بهخٍتر –دل -مذ3-عهم انذالنتمج 2أ/وانً دادة-دل -مذ2

أصول انىحو مج-2دل -أ/بوعهً ق6-أصول انىحو مج-1دل -أ/به مذاح ق7

نساوٍاث عامتمج-1دل -أ/بىاصرمذ2- --نساوٍاث عامتمج-2دل أ/موس ق6

الثالثاء
2019/04/09

األربعاء
2019/04/10
الخميس
2019/04/11

15.45 -14.15

انمىاهج انىقذٌت انمعاصرة مج1دل/بهقاسم ق6انمىاهج انىقذٌت انمعاصرةمج2دل/بهحاجً ق7
-

د.ل = دراسات لغوٌة

نغت أجىبٍت ف6+5+1دل أ/مذٌاوت ق6
نغت أجىبٍتف 4دل أ/بوعهً ق7
نغت أجىبٍت ف2دل أ/بوزٌذي ق8
نغت أجىبٍتف-3دل أ/وقازق9

استدراكي الجزئي األول السداسي الثالث دراسات أدبية
/9.00
10.30
االحد

12.15/-10.45

-14.00/12.30

األسهوبٍت مج 1أ/عباس –دأ -ق6

-مذخم إنى األدب انمقارن مج-1دأ -أ /سفٍر مذ03

األسهوبٍت أ/به ٌحً –مج-2دأ -مذ2

-مذخم إنى األدب انمقارن مج-2دأ /شٍراوً مذ2

عهم انصرف ف 4+1دأ/جذاٌه مذ2
عهم انصرف ف-2دأ /-مكً ق14عهم انصرف ف-5دأ/-قذوسً ق12-عهم انصرف ف-3دأ/-طول ق13

 وص أدبً حذٌث مج1أ/شافع-دأ -ق6 -وص أدبً حذٌث مج2أ/عمارة –دأ-ق7

2019/04/07

االثنين
2019/04/08

وقذ أدبً حذٌث مج2+1دأ أ/به سعٍذ مذ3الثالثاء
2019/04/09

األربعاء
2019/04/10
الخميس
2019/04/11

15.45 -14.15

أدب شعبً مج- 2+1دأ -أ/شافع مذ2األدب انمغاربً بانهغت انفروسٍتمج–2+1دأ-أ/بور مذ2-

د.أ = دراسات أدبٌة

وظرٌت األدب مج– 2+1دأ -أ/قرٌش مذ4-

-نساوٍاث عامتمج1دأ أ/دانً مذ03نساوٍاث عامت مج/ 02:بىاصر مذ02:نغت أجىبٍت ف-3دأ-أ/بوزٌذي ق8
نغت أجىبٍتف4دأ أ/وقازق9
نغت أجىبٍتف5+2+1دأ أ/عبذ انكامم ق10

16.00-14.30

استدراكي الجزئي األول السداسي الثالث دراسات نقدية
/9.00
10.30
االحد

12.15/-10.45

-14.00/12.30

-األسهوبٍت أٌ/اقوته–دن-مج 2دل مذ 3

15.45 -14.15
-مذخم إنى األدب انمقارن دن -أ /سفٍر مذ03

2019/04/07

االثنين
2019/04/08

  -وص أدبً حذٌث أ/طٍبً–دن -ق8عهم انصرف ف– 2دن/-به مذاح ق16عهم انصرف ف-1دن/-قرٌش ق17عهم انصرف ف-3دن/-دٌذوح ق18-وقذ أدبً حذٌث –دن-أ/محصرمذ08:

- -وظرٌت األدب –دن -أ/مختاري مذ8

الثالثاء
2019/04/09

- -وظرٌت األجىاس –دن -أ/فارسً حسٍه ق8

--نساوٍاث عامتدن أ/دانً مذ3

األربعاء
2019/04/10
الخميس
2019/04/11

نغت أجىبٍت ف3+2دن أ/خرور ق11
نغت أجىبٍتف 1دن أ/سعٍذي ق12

-فهسفت انهغت -دن -أ/محصر مذ3:

دن = دراسات نقدٌة

استدراكي الجزئي األول السداسي الخامس لسانيات تطبيقية
10:30------------------9
االحد
2019/04/07

االثنين
2019/04/08

12:15---------10:45

علم النفس اللغوي –لتط -ف 2أ/دكار ق15
علم النفس اللغوي –لتط -ف 1أ/بن حدو ق16
-

14:00-------------12:30
-التعلٌمٌات التطبٌقٌة ل تط-أ/خالدي ق7

-منهجٌة البحث اللغوي لتط -أ/دٌدوح فرح ق6

-البرمجة اللغوٌة-لتط-أ/دٌدوح عمرق8

-تطبٌقات لغوٌة –لتط -أ/دٌدوح فرح ق6

اإلعجاز اللغوي –ل تط -أ /موسونً ق7
الثالثاء
2019/04/09
ترجمة المصطلحات اللغوٌة –لتط -أ/سعٌدي
ق10

-علم األسلوب -ل تط -أ/حمودي ق12

األربعاء
2019/04/10
-األدب المقارن –ل تط -أ/قرٌش ق11

تعلٌمٌة اللغة العربٌة-ل تط -أ/بوعلً ق7

الخميس
2019/04/11

ل.تط = لسانٌات تطبٌقٌة

15:45---------14.15

استدراكي الجزئي األول السداسي الخامس لسانيات عامة
10:30------------------9
االحد

-المعجمٌة –ل ع -أ/سالمً ق14

12:15---------10:45

14:00-------------12:30
المدارس النحوٌة ل ع -أ/قرٌش ق6

2019/04/07

األدب الجزائري –ل ع –أ/طالب ق07

- -منهجٌة البحث اللغوي –ل ع أ/دٌدوح فرح ق6

االثنين
2019/04/08

-اللسانٌات العربٌة –ل ع-أ/خالدي ق6

-نظرٌة النظم –ل ع -أ/طرشً ق7

الثالثاء
2019/04/09
-علم الداللة -ل ع -أ/زدام ق9

 -ترجمة المصطلحات اللغوٌة –ل ع -أ/بن عزوز ق11

األربعاء
2019/04/10

الخميس
2019/04/11

-المصطلحٌة –ل ع-أ/موس ق14

لسانٌات النص –ل ع -أ /شٌخً ق13

ل .ع = لسانٌات عربٌة

15:45---------14:30

استدراكي الجزئي األول السداسي الخامس أدب عربي
10:30------------------9
االحد

-قضاٌا النص الشعري القدٌم –أع-أ/عمارة مد2

12:15---------10:45

14:00-------------12:30
أدب الطفل –أع -أ/مرتاض محمد مد8

2019/04/07

-األدب الصوفً-أع -أ/طول محمد ق6

جمالٌات السرد –أع -أ/ملٌانً مد8-

-األدب واالستشراق –أع -أ/موسونً مد8

اآلداب العالمٌة –أع -أ/بور مد8

االثنين
2019/04/08

الثالثاء
2019/04/09
-قضاٌا النص الشعري الحدٌث –أع-أ/عمارة مد4

-منهجٌة البحث األدبً أع -أ/بن سنوسً مد8

األربعاء
2019/04/10

الخميس
2019/04/11

لغة أجنبٌة ف-2+1أع-أ/بوشنتوف ق12
لغة أجنبٌة ف-4+3أع-أ/بن خنافو ق9

-السردٌات العربٌة أع -أ/شرٌف بموسى مد2

أ .ع = أدب عربً

15:45---------14:30

استدراكي الجزئي األول السنة األولى ماستر لسانيات عربية
----------9
10:30
االحد

12:15-------------------10:45

14:00------12:30

-اللهجات العربٌة ف– 2+1لع-أ/مرتاض عبد الجلٌل ق7

15:45---------------14:15
الموسوعات اللغوٌةف– 2+1لع -أ/الهادي الشرٌف ق6:

2019/04/07

االثنين
2019/04/08

تحلٌل الخطاب ف– 1لع -أ/عباس محمد ق7:قضاٌا البحث ف-2لع-أ /بوعلً ق8:-

الصرفٌة العربٌة ف- 1لع -أ/بلخٌتر ق7:-الصرفٌة العربٌة ف– 2لع -أ/مصطفاوي ق8:

-المعجم والداللة ف– 2+1لع -أ/سالمً ق9:

المنهج والمنهجٌة ف 1ماستر– 1ل ع-أ/مختاري ق07 :-علم األصوات ف 2ماستر –لع-أ /والً دادة مد 2

الثالثاء
2019/04/09
فنٌات البحث والكتابة ف– 1لع -أ /فارسً ع ق9:-المنهج والمنهجٌة ف– 2لع -أ /فارسً ح ق10 :

قضاٌا البحث اللغوي ف– 1لع -أ/بن عزوز ق7:-تحلٌل الخطاب اللسانً ف– 2لع -أ /بناصر ق8:

األربعاء
2019/04/10

الخميس
2019/04/11

علم األصوات الوظٌفً ف– 1لع-أ/دٌدوح ق8:-فنٌات البحث والكتابة ف-2لع -أ /زمري ق9:

لع = لسانيات عربية

-لغة أجنبٌة ف-2+1لع -اإلدرٌسً مد2:

استدراكي الجزئي األول السنة األولى ماستر لسانيات تطبيقية
----------9
10:30

12:15-------------------10:45

14:00------12:30

االحد
2019/04/07

التحلٌل التولٌدي ف– 2لتط -أ/خالدي ق8-الترجمة اللسانٌة ف– 1لتط -أ/سعٌدي ق9:

15:45---------------14:15
فنٌات البحث والكتابة ف-2لتط-أ /بن سنوسً ق7-فنٌات البحث والكتابة ف-1لتط-أ/عبو ق8:

- -التركٌب الوظٌفً ف– 2+1ل تط -أ/مصطفاوي ق9:

التحلٌل التولٌدي ف–1لتط -أ/لعدودي ق10-الترجمة اللسانٌة ف– 2لتط -أ/عبد الكامل ق11:

-لسانٌات تطبٌقٌة ف-2+1لتط-أ /غٌتري ق9:

المبادئ المنهجٌة للتحلٌل ف– 2+1ل تط -أ/الهادي الشرٌف ق8

االثنين
2019/04/08

الثالثاء
2019/04/09
المنهج والمنهجٌة ف– 2لتط -أ /فارسً ح ق10:-المنهج والمنهجٌة ف– 1لتط أ /شرٌفً ق11:

-اللسانٌات التعلٌمٌة ف+1ف–2لتط -ا /بن عزوز ق9:

األربعاء
2019/04/10

النظرٌات اللسانٌة ف– 2+1ل تط -أ /شٌخً ق10:الخميس
2019/04/11

ل .تط = لسانٌات تطبٌقٌة

-لغة أجنبٌة ف– 2+1لتط -أ /شارف وهٌبة ق13

استدراكي الجزئي األول السنة األولى ماستر أدب عربي
----------9
10:30
االحد

12:15-------------------10:45

14:00------12:30

-الشعر العربً فً عصر النهضة-أع -أ/عمارة ق11:

15:45---------------14:15
-قضاٌا الشعر العربً-أع -أ/بن جماعً ق10:

2019/04/07

-نقد الشعر-أع -أ /بن أعمر ق11:

-الحداثة وإشكاالتها-أع -أ/بن جماعً ق13:

االثنين
2019/04/08

- -الحداثة العربٌة –أع -أ /قرٌش ق11:

- -أسئلة الشعر –أع -أ /محصرق10

الثالثاء
2019/04/09
-العنونة ف الشعر -أع -طرشً ق13:

-موسقى الشعر –أع -أ /رحمانً ق11:

األربعاء
2019/04/10

بناء القصٌدة العربٌة –أع -أ /لطفً ق12:الخميس
2019/04/11

أ.ع ح = أدب عربً حدٌث

لغة أجنبٌة ف2+1أع -أ //اإلدرٌسً مد2:

استدراكي الجزئي األول السنة األولى ماستر نقد حديث ومعاصر
10:30----------9
االحد

12:15-------------------10:45
-المناهج النقدٌة السٌاقٌة-نقد -أ/العرابً ق10:

14:00------12:30

15:45---------------14:15
البحث العلمً أصوله ومناهجه –نقد -أ/بن ٌحً ق9:

2019/04/07

-أدب التصوف –نقد -أ/طول محمد ق10

-قضاٌا النقد األدبً-نقد -أ /كرٌب ق12:

االثنين
2019/04/08

-الفكر النقدي العربً –نقد -أ/بن أعمر ق10:

-نقد النص األدبً –نقد-أ /بن حمٌدة ق9:

الثالثاء
2019/04/09
 -أدب الرحلة –نقد -أ /فارسً ع ق12:

مدارس النقد –نقد -أ /عبد العالً ق10:-

-منهجٌة البحث األدبً –نقد -أ /دكار ق11:

-لغة أجنبٌة ف- -2+1نقدأ //اإلدرٌسً مد2:

األربعاء
2019/04/10

الخميس
2019/04/11

نقد حدٌث و معاصر

استدراكي الجزئي األول السنة الثانية ماستر نقد حديث ومعاصر
----10:45
12:15

10:30-------------9

14:00--------12:30
-النقد الثقافً د.حومانً ماستر– 2نقد -ق11:

االحد
االستشراق الثقافً ماستر – 02نقد -أ.د.بن عزة ق09 :2019/04/07

أخالقٌات المهنة ماستر– 2نقد -مد 05:د.قباٌلً
علم النفس التربوي أ.د.دكار ماستر – 2نقد – ق12:

االثنين
2019/04/08

علم المخطوط وتحقٌق النصوص ماستر  -2نقد.-بشٌري ق11 :

النقد المغاربً المعاصر-نقد -أ.د.بلقاسم محمد ق11:
الثالثاء
2019/04/09

التأوٌلٌة وتحلٌل الخطاب ماستر– 02نقد-الزبٌر ق16:

النقد والبالغة الجدٌدة ماستر– 2نقد -أ/شرٌفً ق12:األربعاء
2019/04/10
النقد الجزائري الحدٌث ماستر – 02نقد -أ.د.مرتاض محمد ق08:
الخميس
2019/04/11

نقد حدٌث و معاصر

فنٌات البحث والكتابة ماستر – 02نقد -ا.د.طالب ق14:

-----14:15
15:45

استدراكي الجزئي األول السنة الثانية ماستر أدب عربي
----10:45
12:15

10:30-------------9

14:00--------12:30

االحد
-التحلٌل النصً د.سفٌر ماستر– 2أع -ق10:

النص والمنهج ماستر– 2أع -أ/عباس ق072019/04/07

أخالقٌات المهنة ماستر– 2-أع -مد 05:د.قباٌلً

النقد التطبٌقً د.كرٌب ماستر -2أع -ق11:
االثنين
2019/04/08
النقد الثقافً ماستر  -02أع – أ.د.شرٌفً عبد اللطٌف ق10:

رواٌة الصحراء أ.شرٌف بموسى ماستر  -2أع -ق10:

الثالثاء
2019/04/09
األدب والسٌنما ماستر -02أع -د.بن سنوسً ق13:

الرواٌة النسائٌة ماستر – 02اع -أ/.بن جماعً ق14:

األربعاء
2019/04/10
انقد الرواٌة ماستر  -02أع -د.طٌبً ق15 :

التجرٌب فً السرد د.ملٌانً ماستر – 02أع –ق16:

الخميس
2019/04/11

أ_ ع = أدب عربً حدٌث و معاصر

-----14:15
15:45

استدراكي الجزئي األول السنة الثانية ماستر لسانيات تطبيقية
10:30-------------9

----10:45
12:15

14:00--------12:30
-النظرٌات اللسانٌة د.دالً ماستر – 2لتط -ق08:

االحد
علم المفردات و المعاجم /سالمً ماستر -2لتط -ق12:
2019/04/07

أخالقٌات المهنة ماستر – 2ل تط -مد 05 :د.قباٌلً

علم األطالس ماستر– 2لتط -أ/دٌدوح عمر ق09االثنين
2019/04/08

الترجمة اللسانٌة ماستر – 2لتط -د.عبد الكامل ق08:

النحو النسقً ماستر – 2لتط -ا.د.قطبً ق08:
الثالثاء
2019/04/09

تحقٌق النص اللغوي ماستر– 02لتط -أ.د.فارسً ح ق13:

المدارس النحوٌة بوعافٌة ماستر – 2لتط -ق14:
األربعاء
2019/04/10

فنٌات البحث والكتابة ماستر – 02لتط -أ.د.عبو ق17:
الخميس
2019/04/11

المدارس اللسانٌة د.موس ماستر – 02لتط -ق13:

لتط = لسانٌات تطبٌقٌة

-----14:15
15:45

استدراكي الجزئي األول السنة الثانية ماستر لسانيات عربية
----10:45
12:15

10:30-------------9

14:00--------12:30
-علم االجتماع اللغوي د.بن عزوز ماستر -2لع -ق09:

االحد
الترجمة التطبٌقٌة ماستر– 2لع -أ /سعٌدي ق192019/04/07

أخالقٌات المهنة ماستر-2لع -مد 05:د.قباٌلً

علم اللهجات أ.د.قرٌش (غ) ماستر– 2لع -ق10:
االثنين
2019/04/08
تعلٌمٌة النص المدرسً ماستر  -02لع  -أ.د.عبد العالً ق:09

التداولٌة العربٌة ماستر– 2لع -د.بن حدو ق09:

الثالثاء
2019/04/09
علم اللغة الجغرافً أ/بور ماستر – 02لع -ق15:

نحو االختالف فً المشرق أ.د.قطبً ماستر -2لع -ق11:
األربعاء
2019/04/10

القٌاس واالشتقاق ماستر – 2لع -أ /سالمً ق15:

تحقٌق النصوص ماستر – 02لع -د.بودخٌلً ق10 :
الخميس
2019/04/11

لع = لسانٌات عربٌة

-----14:15
15:45

