
 2022-2021الامححان الحعىيض ي    للضداس ي الخامط لضاهيات ثطبيلية  

 

الحىكيد /ألايام 

09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

الاثنين  

07-03-2022 

بللاصم إيمان .الحعليميات الحطبيلية د

 07: ق02+01:ف

بً مداح .ثطبيلات لغىيةد

 07: ق02+01:ف

الهادي شريفي .البرمجة اللغىية أ

 07: ق02+01:ف

ألاربعاء  

09-03-2022 

 

 02+01:جعليمية اللغة العربية ف

 07:خالدي ق.د.أ

عبد الكريم .علم ألاصلىب د

 07: ق02+01:ف

 02+01:مكي ف.مىهجية البحث اللغىي د

 07:ق

الخميط 

10-03-2022 

 

 

 02+01:دكار ف.د.علم الىفط اللغىي أ

 07:ق

  

: صفير ف. ألادب اإلالارن د / 02+01: د مىصىوي ف.ؤلاعجاز اللغىي أ / 02+01: صعيدي مىال ف. ثرجمة اإلاصطلحات اللغىية د

01+02  

 



 

 2022-2021الامححان الحعىيض ي    للضداس ي الخامط لضاهيات عامة   

 

الحىكيد /ألايام 

09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

الاثنين  

07-03-2022 

بً .د. أ02+01:اإلادارش الىحىية ف 08: ق02+01:صاإلاي ف.اإلاعجمية أ

 08:حدو ق

 02+01:مىهجية البحث اللغىي ف

 08:مىصىوي ق.د.أ

ألاربعاء  

09-03-2022 

 

مرثاض عبد الجليل .د.لضاهيات الىص أ

 08: ق02+01:ف

 02+01:ديدوح فراح ف.لضاهيات عربية د 08: ق02+01:بىعلي ف.د.علم الداللة ا

 08:ق

الخميط 

10-03-2022 

 

 

   08: ق02+01:مىش ف.اإلاصطلحية د

  02+01: لعدودي ف. أدب جسائري د / 02+01:د طرش ي ف.هظرية الىظم أ/ 02+01: صعيدي مىال ف. ثرجمة اإلاصطلحات اللغىية د

 



 2022-2021الامححان الحعىيض ي   للضداس ي الخامط أدب عربي    

 

ألايام 

الحىكيد /

09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

الاثنين  

07-03-

2022 

عمارة .كضايا الىص الشعري اللديم د

  02+01:ف

 09:ق

شريف بمىس ى .د.الضرديات العربية الحديثة واإلاعاصرة أ

 09: ق02+01:ف

بً . د02+01:كضايا الىص الشعري الحديث ف

 09:هاشم ق

ألاربعاء  

09-03-2022 

 

 02+01:جماليات الضرد العربي اللديم ف

 09:بىر ق.د

 09: ق02+01:مرثاض محمد ف.د.أدب الطفل أ 09:شلرون ق. د02+01:مىهجية البحث ألادبي ف

الخميط 

10-03-2022 

 

 

   09: ق02+01:صفير ف.آلاداب العاإلاية د

 لغة أجىبية محخصصة عً بعد  /02+01: د بً هاشم ف. ألادب الصىفي أ02+01: د مىصىوي ف.ألادب العربي والاصخشراق  أ

 

 



 2022-2021الامححان الجسئي ألاول   للضداس ي الخامط هلد ودراصات أدبية 

 

ألايام 

الحىكيد /

09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

الاثنين  

07-03-

2022 

مخحاري .د.مىاهج الىلد الضياقي أ

 10:ق

 10:ياكىثه ق.الىلد مابعد البييىية د 10:رحماوي ق.مىاهج الىلد اليضلي د

ألاربعاء  

09-03-2022 

 

 10:زدام ق.هلد الىثر الحديث واإلاعاصر د 10:طيبي ق.هلد الشعر د 10:ياكىثه ق.هلد الىثر اللديم د

الخميط 

10-03-2022 

 

 

هظرية الشعر عىد الفالصفة 

 10:العرابي ق.د.اإلاضلمين أ

  

 / مىش عً بعد  . ثرجمة اإلاصطلح الىلدي د/ ألادب الجسائري أ د زمري عً بعد  / شيراوي عً بعد . ألادب اإلالارن  أ

 


