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رزنامة الامتحان الاستدراكي الخاص بالفصل الثاني
الفترة  :بين ألاحد  2019/07/14و 2019/07/18

استدراكي الجزئي الثاني السداسي الثاني جذع مشترك
10:30----9
2019/01/14

2019/01/15

2019/01/16

2019/01/17

2019/01/18

12:15---------10:45
 تقنٌات التعبٌرف+2ف+ 3ف7بلعٌدونً /ق06:تقنٌات التعبٌر ف 1قرٌش ت ق07:تقنٌات التعبٌرف+5ف 4بلحاجً ق8:تقنٌات التعبٌرف+6ف 9بن سنوسً ق09:تقنٌات التعبٌرف 8بن ٌحً ق10:
تقنٌات التعبٌر ف+12ف11حومانً ق11:
تقنٌات التعبٌرف 10دالً ق12:
مصادر اللغة مج1أ /شٌادي مد 2
مصادر اللغة مج 2رحمانً مد4مصادر اللغة مج+ 4مج  3سالمً مد3فقه اللغة مج 1أ/سالمً مد2فقه اللغة مج 2أ/خربوش مد3فقه اللغة مج  3أ/بوعافٌة مد 4فقه اللغة مج 4أ/بشٌري مد05
تارٌخ الحضارة مج+1مج 4أ /زدام مد02
بن سنوسً مج+2مج 3أ/بن سنوسً مد03:

إعالم آلً ف12+10+11+7أكرم مد 3
إعالم آلً ف 9+8+12+5+4بن عبد هللا مد4
إعالم آلً ف 3+2+1تابت هالل ق6
إعالم آلً ف 6الهادي الشرٌف مد8:

--12:30
14:00

15:45---------01514:
نقد أدبً قدٌم مج/ 1الزبٌر مد2نقد أدبً قدٌم مج+2مج 3أ/بودخٌلً مد3-نقد أدبً قدٌم مج  4أ /بن سعٌد مد04 :

نص أدبً قدٌم مج+1مج + 4مج 3أ/بن زرقة مد2نص أدبً قدٌم مج 2أ /عمارة مد3تقنٌات البحث مج 1أ/بلحاجً مد2تقنٌات البحث مج 2أ/طالب مد3تقنٌات البحت مج  4أ/دالً مد 4تقنٌات البحث مج/ 3بن ٌحً مد05:علم النحو ف2أ /قطبً ق06:علم النحو ف 08+1أ /عماري ق07:علم النحو ف 3أ/بلخٌثرق14:علم النحو ف6أ /مكً ق9علم النحو ف 5أ/جداٌن ق10
علم النحو ف+4ف+12ف11أ/بوعافٌة ق11
علم النحو ف+7ف+9ف 10أ /طول أحمد ق12
لغة أجبٌة ف 12+4بودة ق06
لغة أجنبٌة ف  10+3قباٌلً ق7
لغة أجنبٌة ف 9أ/بن خنافوق8
لغة أجنبٌة ف/ 7+6+5سعٌدي ق9
لغة أجنبٌة ف 8+2+1أ /بوشنتوف ق10
لغة أجنبٌة ف11أ/كبٌر ق11:

استدراكي الجزئي الثاني السداسي الرابع اللسانيات التطبيقية
10:30----9

عهى انُحو د /جذاٌٍ ف(2+1:ل ث) ق16:
األحذ
2019/07/14

االثٍٍُ
2019/07/15

انثالثاء
2019/07/16

َقذ أدبً يعاصر (ل ث)ٌاقوحت ق13:

يقارباث َقذٌت يعاصرة (ل ث) د/شرٌفً
ق15:

األربعاء
2019/07/17

يذخم انً االداب انعانًٍت (ل ث) د /ضفٍر-
ق11:

انخًٍص
2019/07/18

فرَطٍت ف/ 1بوعهً ق07:
فرَطٍت ف/ 2خرور ق08:

12:15---10.45

14:00 12:30

انهطاٍَاث انخطبٍقٍت (نج )د/يوش
ق10:

َص أدبً يعاصر (نج) د/طٍبً
يذ04:
انًذارش انهطاٍَت (ل ث) د/
بُاصر يذ04:
عهى االجخًاع انهغوي د /بٍ عسوز
ق10:

15:45----14:15

استدراكً الجزئً األول السداسً الرابع دراسات نقدٌة
10:30------9
األحذ
2019/07/14

انًصطهح انُقذي ف 2د بٍ عسة
(أع)ق13:
انًصطهح انُقذي ف 1:د /بٍ ضعٍذ ق14:
انًصطهح انُقذي ف3دٌ/اقوحه (دٌ)ق15:

12:15—10:45

14:00-12:30

انًذارش انهطاٍَت (د ٌ) د /خانذي هشاو
ق09:

َقذ عربً يعاصر (دٌ) بهقاضى يذ03:

االثٍٍُ
2019/07/15

يقارباث َقذٌت (دٌ) د /فارضً حطٍٍ
ق12:

انثالثاء
2019/07/16

َقذ انُقذ ف( 3+1دٌ) د /بٍ اعًر ق13:

يذخم انً االداب انعانًٍت /شٍراًَ
يذ03:

َقذ انُقذ ف(2دٌ) بٍ حًٍذة ق14:

األربعاء
2019/07/17

عهى انُحو ف/ 3+1نعذودي ق09:
عهى انُحو/ 2بٍ يذاح ق10:

َص أدبً يعاصر  /شرٌف بًوضى
يذ03:

انخًٍص
2019/07/18

نطاٍَاث حطبٍقٍت /دٌذوح فرح يذ02:

فرَطٍت ف 1كبٍر ق10
فرَطٍت فَ 2قاز ق11:
فرَطٍت ف 3خرور ق12:

15:45----14:15

استدراكً الجزئً األول السداسً الرابع دراسات أدبٌة
10:30------9

—10:45
12:15

14:00-12:30

انشعرٌت انعربٍت يج 2د /يهٍاًَ ق11:
انشعرٌت انعربٍت يج 1د/عبذ انكرٌى نطفً
(أع) ق12:

انحذاثت فً األدب انعربً يجٌ 2اقوحه يذ2
انحذاثت فً األدب انعربً يج 1د/عبذ انعانً بشٍر
ق08:

االثٍٍُ
2019/07/15

َقذ أدبً يعاصر يج 2+1د/يحصر
(أع)يذ2:

يقارباث َقذٌت يعاصرة يج( 1أع) د /يخخاري
يذ02:
يقارباث َقذٌت يعاصرة يج( 2أع) بٍ حًٍذة ق08:

انثالثاء
2019/07/16

َص أدبً يعاصر يج ( 1أع) د /شافع
يذ2:
َص أدبً يعاصر يج  2د بهحاجً (أع)
يذ03:

يذخم إنى اَداب انعانًٍت يج01:د.ضفٍر ق07:
يذخم إنى اَداب انعانًٍت يج02:د.قرٌش –ث-
يذ02:

األربعاء
2019/07/17

انًذارش انهطاٍَت د.بُاصر يج 01:ق06:
انًذارش انهطاٍَت د.بور يج 02:يذ05:

انخًٍص
2019/07/18

انهطاٍَاث انخطبٍقٍت يج01:
د.دٌذوح فرح يذ02:
انهطاٍَاث انخطبٍقٍت يج02:
د.يوش ق06:

عهى انُحو ف 05+04+02:أ.د.قرٌش غ يذ02:
عهى انُحو ف01+08:د.يكً ق06:
عهى انُحو ف 06:د.قذوضً ق07:
عهى انُحو ف 03:د.جذاٌٍ ق08:
عهى انُحو ف 07:د.بٍ يذاح ق09:
نغت أجُبٍت ف 08+02+07+06+01:أ.هشاو
جٍالنً يذ02:
نغت أجُبٍت ف 05+04:أ.بٍ عذ نت يذ03:
نغت أجُبٍت ف 03:أ.شارف وهٍبت ق06:

األحذ
2019/07/14

----14:15
15:45

استدراكً الجزئً األول السداسً الرابع لسانٌات عامة
10:30------9

—10:45
12:15

14:00-12:30

انًذارش انهطاٍَت
د.بور يذ02:

َقذ أدبً يعاصر
د.طٍبً
يذ03:

يقارباث َقذٌت يعاصرة
أ.د.فارضً عبذ انرحًٍ
ق11:

يطخوٌاث انخحهٍم انهطاًَ
د.شٍخً
ق09:

انثالثاء
2019/07/16

فهطفت انهغت
أ.د.دكار
ق12:
عهى انُحو ف 02+01:أ.زاٌذي ق07:
عهى انُحو ف 03:د.شقروٌ طه ق08:

يذخم إنى اَداب انعانًٍت د.شٍراًَ
يذ03:

انخًٍص
2019/07/18

انهطاٍَاث انخطبٍقٍت
د.دٌذوح فرح
يذ02:

األحذ
2019/07/14

االثٍٍُ
2019/07/15

األربعاء
2019/07/17

َص أدبً يعاصر
أ.د.شرٌف بًوضى يذ03:

انهغت انفرَطٍت ف 01:د.بوعهً هذاٌاث
ق07:
انهغت انفرَطٍت ف 02:دَ.قاز ق08:
انهغت انفرَطٍت ف 03:د.عًاري يروة
ق09:

----14:15
15:45

استدراكي الجزئي األول السداسي السادس أدب عربي
10:30------------------9

النص الشعري المغاربً /مرتاض
محمد ق10:

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

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

أدب الهامش مج+1مج/ 2بن جماعً
مد04

األحذ
2019/07/14

االثٍٍُ

-األدب الشعبً المغاربً /شافع مد05:

النص السردي المغاربً /شرٌف بموسى
مد08:

2019/07/15

انثالثاء
2019/07/16

المسرح المغاربً /بور ق04

الحكامة والمواطنة /كرٌب ق06:

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

استدراكي الجزئي األول السداسي السادس لسانيات عامة
10:30------------------9

علم الداللة /بلخٌتر ق09:

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

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

علم التراكٌب /طرشً ق07:

األحذ
2019/07/14

علم المفردات  /سالمً مد04:

الصوتٌات /والً دادة ق07:

االثٍٍُ
2019/07/15

انثالثاء

أصول النحو /بوعلً ق06:

2019/07/16

األربعاء
2019/07/17

النحو الوظٌفً /مصطفاوي مد03:

الحكامة والمواطنة /قباٌلً مد08:

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

استدراكي الجزئي األول السداسي السادس لسانيات تطبيقية
10:30------------------9

األحذ

التطبٌق الصرفً /بوعلً ف 2ق06:
التطبٌق الصرفً /قطبً ف 1ق07
التطبٌق الصرفً /بم مداح ف 3ق08:

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

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

الللسانٌات الحاسوبٌة /دٌدوح عمر ق06 :

2019/07/14

التعلٌمٌات التطبٌقٌة خالدي هشام ق06 :
االثٍٍُ
2019/07/15

انثالثاء
2019/07/16

التطبٌق النحوي ف/ 2+1قطبً ق09
التطبٌق النحوي ف/ 3بن حدو ق10:

الفنولوجٌا ف/1شٌادي ق09:
الفنولوجٌا ف /2دٌدوح فرح ق10:
الفنولوجٌا ف /3ولً دادة ق11:

األربعاء
2019/07/17

التوجٌه اللغوي للقراءات /احمد إبراهٌم
الزبٌر مد02:

الحكامة والمواطنة /قباٌلً مد8:

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

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

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

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

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

علم القراءات مج/2عباس محمد مد2:
علم القراءات مج/1أحمد إبراهٌم الزبٌر
ق14:

الحضارة العربٌة اإلسالمٌة مج/ 2موسونً ق7:
اللسانٌات التطبٌقٌة مج/1دالً ق8:

الحضارة العربٌة اإلسالمٌة مج/ 1طول
محمد ق7:
اللسانٌات التطبٌقٌة مج/ 2غٌتري ق8:

نظرٌة اإلٌقاع مج/2+1رحمانً ق7:

انثالثاء
2019/07/16

تعلٌمٌة النص المدرسً مج/2مرتاض
محمد ق7:
تعلٌمٌة النص المدرسً مج/ 1شافع
ق8:

مناهج تفسٌر النص القرآنً مج/1سالمً ق7:
مناهج تفسٌر النص القرآنً مج/2موسونً ق8:

األربعاء
2019/07/17

نحو االختالف فً المشرق
مج/1مصطفاوي ق7:

فنٌات البحث اللغوي مج/2عبو مد2:
فنٌات البحث اللغوي مج/ 1زمري ق8:

األحذ
2019/07/14

االثٍٍُ
2019/07/15

انخًٍص
2019/07/18

نحو االختالف فً المشرق مج/2بوعلً
ق8
 -إعالم ألً مج 2+1عبد الرحٌم مد2:

علم النفس اللغوي مج/ 1سفٌر ق13
علم النفس اللغوي مج/ 2بن حدو ق14:

استدراكي الجزئي األول السنة األولى ماستر لسانيات تطبيقية

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

األحذ
2019/07/14

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

اللسانٌات التعلٌمٌة مج/ 2غٌثري ق15:
اللسانٌات التعلٌمٌة مج/1بن عزوز ق16:

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

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

اللسانٌات التطبٌقٌة مج/ 1دٌدوح عمر ق10
اللسانٌات التطبٌقٌةمج/ 2موس ق11:

لسانٌات التراث مج/ 2+1مرتاض عبد الجلٌل ق10:

 تعلٌمٌة النحو العربً مج/ 2سالمً ق09:تعلٌمٌة النحو العربً مج/ 1بلخٌثر ق10:

انثالثاء
2019/07/16

علم النفس اللغوي مج 2+1دكار ق10:

فنٌات البحث والكتابة مج/ 2محصر ق10:
فنٌات البحث والكتابة مج/ 1طالب ق11:

األربعاء
2019/07/17

-اللسانٌات التمهٌدٌة مج/ 2+1شٌخً ق10:

انخًٍص
2019/07/18

إعالم ألً مج/ 2+1الهادي مد8:

االثٍٍُ
2019/07/15

فنٌات البحث اللغوي مج/ 2+1عبو مد2:

المبادئ المنهجٌة للتحلٌل اللسانً مج 2ا/الهادي
ق16:
المبادئ المنهجٌة للتحلٌل اللسانً مج/ 1بن عزوز
ق17:

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

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

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

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

تحلٌل الخطاب النقدي  /محمد عباس
مد2:

تحلٌل الخطاب الشعري العربً  /شٌرانً
ق9:

االثٍٍُ
2019/07/15

المصطلحات النقدٌة المعاصرة  /العرابً
ق9:

اتجاهات النقد األدبً  /مختاري ق8:

انثالثاء
2019/07/16

بٌداغوجٌا المناهج /بلحاج ق9:

 -تعلٌمٌة اللغة /سعٌدي منال ق9:

األربعاء
2019/07/17

المناهج النقدٌة النسقٌة /شرٌفً ق9:

أدب الرحلة المقارن /فارسً عبدالرحمان ق15:

انخًٍص
2019/07/18

اإلعالم اآللً ف/2عبد الرحٌم مد2:
اإلعالم اآللً ف/ 1أكرم مد3:

 الموسوعات النقدٌة /بلقاسم محمدق15:

األحذ
2019/07/14

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

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

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

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

المقال االدبً /طول محمد ق13:

النقد الصحفً والمعارك األدبٌة /عمارة
ق6:

االثٍٍُ
2019/07/15

قضاٌا الرواٌة التارٌخٌة /قرٌش ت
ق6:

قضاٌا الرواٌة الواقعٌة /ملٌانً ق6:

انثالثاء
2019/07/16

الرواٌة العربٌة /عبد العالً ق6:

نظرٌات اإلبداع فً الشعر والنثر /كرٌب
رمضان ق6:

األربعاء
2019/07/17

-اآلداب العالمٌة /بور ق6

أسالٌب النثر العربً المعاصر /طٌبًق13:

انخًٍص
2019/07/18

اإلعالم اآللً /عبد الرحٌم مد2:

مدخل القصة والرواٌة العربٌة  /بن جماعً
ق12:

األحذ
2019/07/14

