
 

 04+03+02+01:االمتحان الجزئً الثانً  السنة األولى جذع مشترك مج

 
 التوقٌت/األٌام 

 

09.00-10.00 

 

10.30-11.30 

 األحد

29-05-2022 
 02:مد+01:مصطفاوي مد.  أد01: علم النحو مج

 08قا+07قا+06قا+03: مصطفاوي مد.  أد02:علم النحو مج

 06:مد+05:د بوعلً مد. أ03: علم النحومج

 13قا+12قا+11قا+08: قدوسً  مد.    د04:علم النحو مج

 02:مد+01: قباٌلً مد01:مج 2تقنٌات البحث 

 08قا+07قا+06قا+ 03:زٌان مد. د02:مج 2تقنٌات البحث 

 06:مد + 05:بناصر مد.د03:  مج2تقنٌات البحث

 13قا+12قا+11قا+08: جداٌن مد.د04: مج2تقنٌات البحث

 
 االثنٌن 

30-05-2022 

 02:مد+01:ٌاقوته   مد.   د01:نقد أدبً قدٌم مج

 08قا+07قا+06قا+ 03:زداممد.د02:نقد أدبً قدٌم مج

 06:مد+05:أحمد إبراهٌم الزبٌر مد. د03: نقد أدبً قدٌم مج

 13قا+12قا+11قا+08: بلحاجً مد.  د04: نقد أدبً قدٌم مج

 02:مد+01:حومانً مد. أ 01: تقنٌات التعبٌر الكتابً مج

 08قا+07قا+06قا+ 03:د بن ٌحً مد.  أ02: تقنٌات التعبٌر الكتابً مج

 06:مد+05:شقرون مد.  د03: تقنٌات التعبٌر الكتابً مج

 13قا+12قا+11قا+08: بن سنوسً مد.  د04: تقنٌات التعبٌر الكتابً مج

 الثالثاء
 

31-05-2022 

 
 

 02:مد+01:بشٌري  مد.  د01:فقه اللغة مج

 03:فقه اللغة مج08قا+07قا+06قا+ 03:بوعافٌةمد.د02:فقه اللغة مج

 06:مد+05:بوعافٌة مد.د

 13قا+12قا+11قا+08: مد/ دسالمً.  أ04:فقه اللغة مج 

 02:مد+01:بن زرقة مد.    أ01:نص أدبً قدٌم  مج

 08قا+07قا+06 قا+03: عمارة مد.   د02: نص أدبً قدٌم  مج

 06:مد+05:بن معمرمد.   د03: نص أدبً قدٌم  مج

 13قا+12قا+11قا+08: مدبن زرقة.أ04: نص أدبً قدٌم  مج

 األربعاء 
 

01-06-2022 

 
 
 

 02:مد+01:بلعباس نجاة مد.  د01: تارٌخ الحضارة اإلنسانٌة مج

+ 03:سفٌر مد. د02: تارٌخ الحضارة اإلنسانٌة مج

 06:مد+05: سفٌرمد.د03: تارٌخ الحضارة اإلنسانٌة مج08قا+07قا+06قا

: بلعباس نجاة مد. د04: تارٌخ الحضارة اإلنسانٌة مج

 13قا+12قا+11قا+08

 02: مد+01:فراح دٌدوح مد. د01: مصادر اللغة واألدب والنقد مج

 08قا+07قا+06قا+ 03:عبد الكرٌم مد. د02: مصادر اللغة واألدب والنقد مج

 06:مد+05:سالمً  مد.د03: مصادر اللغة واألدب والنقد مج

 13قا+12قا+11قا+08: شٌادي مد.د04: مصادر اللغة واألدب والنقد مج

 الخمٌس
02-06-2022 

 02:مد+01:الهادي شرٌفً مد.  د01: إعالم آلً مج

 08قا+07قا+06قا+ 03:الهادي شرٌفً مد.  د02: إعالم آلً مج

 06+05:الهادي شرٌفً مد.  د03:إعالم آلً مج

 13قا+12قا+11قا+08: الهادي شرٌفً مد.  د04:إعالم آلً مج

 

 02+01:  د خربوش مد01:لغة أجنبٌة مج

 08قا+07قا+06قا+ 03: خربوش مد .  د02:لغة أجنبٌة مج

 06+05: سعٌدي منال  مد.  د03: لغة أجنبٌة مج 

 13قا+12قا+11قا+08: سعٌدي منال مد . د04: لغة أجنبٌة مج



 

 

 150  العدد2022-2021االمتحان الجزئً الثانً    للسداسً الرابع  دراسات لغوٌة 

 
 التوقٌت/األٌام 

12.00-13.00 13.30-14.30 

 األحد

29-05-2022 
 مرتاض عبد الجلٌل .د. أ02  + 01:علم النحو  ف

  02:مد +01:مد

 مختاري زٌن الدٌن .د.مقاربات نقدٌة معاصرة أ

   02:مد + 01:مد

 
 االثنٌن 

30-05-2022 

  02  + 01:بن ٌحً  ف.نص أدبً معاصرأد

   02:مد +01:مد

 موس. د02  + 01:اللسانٌات التطبٌقٌة ف

  02:مد + 01:مد

 الثالثاء
 
 

31-05-2022 

 

  لسانٌات عامة 01:كار ف.د.فلسفة اللغةأ

   01: مد

  لسانٌات تطبٌقٌة 02:موس ف.التعلمٌات العامة د

 02: مد

  02  + 01:ٌاقوته  ف.النقد العربً المعاصر د

   02: مد+ 01:مد

 األربعاء 
 

01-06-2022 

 
 

  02  + 01:جالٌلً  ف.المدارس اللسانٌة د
  02:مد  +01:مد

 شٌرانً. أ02  + 01:مدخل إلى اآلداب العالمٌة  ف

  02:مد  +01:مد

 الخمٌس 
02-06-2022 

 بن عزوز .  لسانٌات عامة  د01: مستوٌات التحلٌل اللسانً ف

   01: مد 

 بن عزوز . لسانٌات تطبٌقٌةد02:علم االجتماع اللغوي ف

  02:مد

 بن عزوز .  د02:ف+ 01:لغة أجنبٌة ف

 02+01: مد

 

 



 

 

 131 العدد2022-2021االمتحان الجزئً الثانً   للسداسً الرابع دراسات أدبٌة  

 
 التوقٌت/األٌام 

12.00-13.00  13.30-14.30    

 األحد

29-05-2022 
 بن مداح. د02  + 01:الشعرٌة العربٌة  ف

  08:مد  +03: مد

 بن اعمر   . د. أ02  + 01:النقد العربً المعاصر  ف

  08:مد  +03:مد

 
 االثنٌن 

30-05-2022 

 طٌبً .د.02  + 01:النص األدبً المعاصر  ف

  08:مد + 03:مد

 دالً. د02  + 01:اللسانٌات التطبٌقٌة  ف

 08:مد + 03: مد

 الثالثاء
 

31-05-2022 

 

 بن مداح. د02  + 01:الحداثة فً األدب العربً  ف

  08:مد + 03:مد

 فارسً حسٌن    .د. ا02  + 01:مقاربات نقدٌة معاصرة  ف

  08:مد  +03:مد

 األربعاء 
 
 

01-06-2022 

 
 

 بناصر. د02  + 01: المدارس اللسانٌة ف

  08:مد  + 03: مد

 بور. د02+01:مدخل إلى اآلداب العالمٌة ف

  08:مد +03:مد

 الخمٌس 

02-06-2022 
 مكً.د. أ02+01: علم النحو  ف

  08: مد  +03: مد 

 بن عزوز .  د02+01: ف: لغة أجنبٌة 

 08:مد+ 03: مد 

 

 



 

 

  132: العدد2022-2021االمتحان الجزئً الثانً   للسداسً الرابع  دراسات نقدٌة 

 
 التوقٌت/األٌام 

12.00-13.00 13.30-14.30  

 األحد

29-05-2022 
  02  + 01:طول  ف.د.نص أدبً معاصر أ

  06:مد  + 05:مد

 فارسً عبد الرحمن.د. أ02  + 01:مدخل إلى اآلداب العالمٌة  ف

  06:مد +05:  مد

 
 االثنٌن 

30-05-2022 

 02+01:العرابً ف.د.مقاربات نقدٌة معاصرة أ

  06:    مد05:مد

  02  + 01:قطبً  ف.د.علم النحو أ

  06:مد +05: مد

 الثالثاء
 
 

31-05-2022 

 

 سعٌدي منال   . د02  + 01:اللسانٌات التطبٌقٌة  ف

 

  06:مد +05:مد

 شٌخً.د. ا02  + 01:المدارس اللسانٌة  ف

 

   06:مد +05: مد

 األربعاء 
 
 

01-06-2022 

 
 

 بن عزة.د. أ02  + 01:النقد والمعارف  ف

   06:مد+   05:مد
 لعدودي. د02  + 01:النقد األدبً الجزائري  ف

    06:مد +05:مد

 الخمٌس 
02-06-2022 

 بلقاسم محمد  .د. أ02  + 01:النقد العربً المعاصر  ف

  06: مد05:مد

 بن عزوز . د02: ف+ 01: لغة أجنبٌة ف

 06+05:مد

 
 

 

 


