
 2022-2021 04+03+02+01:االمتحان التعوٌضً    للسنة األولى جذع مشترك مج

 
 التوقٌت/األٌام 

 

09.00-10.00 

 

10.00-11.00 
   

11.00-12.00 

 األحد

27-02-2022 
 07:      بن معمر ق01: علم العروض  مج

   شٌادي      03:مج+02: علم العروض  مج

 08:ق

 09:   رحمانً    ق04: علم العروض  مج

 

         07:      حومانً      ق01:تقنٌات البحث مج 

 08:    أحمد إبراهٌم الزبٌر   ق02:تقنٌات البحث مج 

              09:      حومانً ق03: تقنٌات البحث مج

          10:         بن ٌحً  ق04: تقنٌات البحث مج

 بن سنوسً   02:مج  +01: تقنٌات التعبٌر الشفوي مج

 07:ق

  08:     بن معمر   ق03: تقنٌات التعبٌر الشفوي مج

     09:          بور ق04: تقنٌات التعبٌر الشفوي مج

 
 الثالثاء

 

01-03-2022 

 07:    عمارة    ق01:نقد أدبً قدٌم مج

    08:      محصر    ق02:نقد أدبً قدٌم مج 

 09:    بن سعٌد      ق03: نقد أدبً قدٌم مج 

 10:        سفٌر     ق04: نقد أدبً قدٌم مج 

 

 07:  جداٌن      ق.  د01:  علم الصرف مج

 08:   قطبً      ق.   د02:علم الصرف مج

 09:   د بوعلً    ق. أ03: علم الصرف مج

 10: بن مداح   ق.    د04:علم الصرف مج

 

 07:     بن زرقة    ق01:نص أدبً قدٌم  مج

 08:      بلحاجً   ق02: نص أدبً قدٌم  مج

 09:   بلحاجً      ق03: نص أدبً قدٌم  مج

10:   بن زرقة     ق04: نص أدبً قدٌم  مج  

 

 

 الخمٌس
 
 

.03-03-2022 

 
 

    10:           بشٌري   ق01:بالغة عربٌة مج

:    مصطفاوي ق03:مج  +02:بالغة عربٌة مج

08 

    09:     عبد الكرٌم    ق04:بالغة عربٌة مج 
 

  سالمً   03:مج   +01: علوم القرآن مج

 07:     ق

 أحمد إبراهٌم الزبٌر 04:مج +02: علوم القرآن مج

 08:ق
 

 

 

 

 

 

اإلعالم اآللً عن بعد /اللغة األجنبٌة :مالحظة   

 

 

 



 

 2022-2021االمتحان التعوٌضً    للسداسً الثالث دراسات لغوٌة 

 
 التوقٌت/األٌام 

09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

 االثنٌن

28-02-2022 
 02+01:األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب ف

 08:سالمً ق.د.أ

 08:بلقاسم محمد ق.د. أ02+01:النقد األدبً الحدٌث ف 08:قرٌش ق.د. أ02+01:علم الصرف ف

 األربعاء  

02-03-2022 
موس . د02+01:اللسانٌات العامة ف

 08:ق

 08:فارسً حسٌن ق.د. ا02+01:النص األدبً الحدٌث ف 08:فارسً عبد الرحمن ق.د. أ02+01:نظرٌة األدب ف

 الخمٌس

03-03-2022 

 

 02+01:مدخل إلى األدب المقارن ف

 11:سفٌر ق.د

  

 بن عزوز  عن بعد. د02+01: انجلٌزٌة ف/  عن بعد02+01:مذبوحً ف.د.أصول النحو  أ/ والً دادة .د. أ02+01:علم الداللة ف

                عن بعد
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2022-2021االمتحان التعوٌضً    للسداسً الثالث دراسات أدبٌة  

 
 التوقٌت/األٌام 

09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

 االثنٌن 

28-02-2022 
ٌاقوته  . د02+01:األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب ف

 09:ق

 09:شٌرانً ق. د02+01:مدخل إلى األدب المقارن ف 09:بوعافٌة  ق. د02+01:علم الصرف ف

 
 األربعاء

02-03-2022 

 

 09:بن جماعً  ق.د. ا02+01:النص األدبً الحدٌث ف 09:بن عزوز  ق. د02+01:اللسانٌات العامة ف 09:طٌبً ق.د.02+01:النقد األدبً الحدٌث ف

 الخمٌس

03-03-2022 

 
 

   07:مختاري  ق.د. أ02+01:نظرٌة األدب ف

 
 

 بن عزوز عن بعد.  د02+01: االنجلٌزٌة ف/ شافع .  د02+01: األدب الشعبً العام ف / بور عن بعد. د02+01: مدخل إلى األدب المغاربً المكتوب باللغة األجنبٌة  ف

                     عن بعد

 
 

 

 

 



 2022-2021االمتحان التعوٌضً    للسداسً الثالث دراسات نقدٌة 

 

 
 التوقٌت/األٌام 

09.00-10.00  10.00-11.00 11.00-12.00 

 االثنٌن 

28-02-2022 
بن . أد02+01:األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب ف

 10:ٌحً  ق

 10:زٌان لٌلى ق. د02+01:اللسانٌات العامة ف 10:مكً  ق. د02+01:علم الصرف ف

 
 األربعاء

02-03-2022 

 

 10:مختاري  ق.د.أ01:النقد األدبً الحدٌث ف

 11:بن أعمر   ق.د.أ02:النقد األدبً الحدٌث ف

 10:مرتاض محمد  ق.د. ا02+01:النص األدبً الحدٌث ف 10:بوردٌم  ق.د. أ02+01:نظرٌة األدب ف

 الخمٌس

03-03-2022 

 
 

بلعباس . د02+01:مدخل إلى األدب المقارن ف

 12:نجاة  ق

  

 بن عزوز  عن بعد.  د02+01: االنجلٌزٌة ف/ بلعباس نجاة  . د02+01: فلسفة النقد األدبً  ف/ بن معمر . د02+01:نظرٌة األجناس األدبٌة ف

              عن بعد
 

 

 


