
 

 تعديالت

، ونقد يرجى من طلبة الّسنة الثّالثة ليسانس )ختّصص: أدب عربّ 
من تعديالت  اومناهج( مراجعة جداول امتحانات االستدراك، ملا طرأ عليه

 طفيفة.

 مالحظة:

ننّبه طلبة الّسنة الثّالثة ليسانس )مجيع الّتخّصصات( أّن قاعة 
 بدال من املدرّج "و". 01االمتحان؛ ستكون األنرتنيت 



 01اعة األنترنيت ق االمتحانقاعة 
 ة ليسانسالّسنة الثالث المستوى
 نقد ومناهج الّتخّصص
 الّسداسّي الثّاني الّسداسّي األّول االمتحان
 11:30 – 10:30 10:00 – 09:00 الّتوقيت
 األستاذ المعني الماّدة الّتاريخ األستاذ المعني الماّدة الّتاريخ

 نوفمرب  22األحد 
 م2020

الّتحليل الّنفسّي 
 لألدب

نوفمرب   22األحد  عليوات سامية
 م2020

 عليوات سامية الّنقد الّنفسانّ 

 نوفمرب  23االثنني 
 م2020

 نوفمرب  23االثنني  تومي سعيدة الّنقد االجتماعيّ 
 م2020

 تومي سعيدة الّنقد البنيوّي الّتكوينّ 

نوفمرب  24 الّثالثاء
 م2020

نوفمرب  24الّثالثاء  قارة حسني الّنقد البنيويّ 
 م2020

 قارة حسني الّنقد األسلوبّ 

نوفمرب  25األربعاء 
 م2020

نوفمرب  25األربعاء  حبرّي بشري الّنقد الّسيميائيّ 
 م2020

 حبرّي بشري الّنقد املوضوعاتّ 



نوفمرب  26اخلميس 
 م2020

نوفمرب  26اخلميس  لوصيف غنّية األدب اجلزائريّ 
 م2020

 يعقوب قادة نظريّة القراءة والّتأويل

نوفمرب  29األحد 
 م2020

نوفمرب  29األحد  سعداوّي سهام ترمجة
 م2020

 راحبّي عمرو احلكامة واملواطنة

 نوفمرب 30االثنني 
 م2020

 نوفمرب 30االثنني  أوقاشة شفيعة األدب املقارن
 م2020

 تومي سعيدة الثّقايّف  النّقد

 الّسداسّي األّول الّسداسّي األّول 
ديسمرب  01الّثالثاء 

 م2020
الّنقد األدّب 

 اجلزائريّ 
ديسمرب  01الّثالثاء  أودحيات نادية

 م2020
قراءة الّنصوص 

 الّنقديّة
 يعقوب قادة

 02األربعاء 
 م2020ديسمرب 

    بوعامر كرمية تطبيقات نقديّة

 

 

 

 

 



 أدب عربيّ  الّتخّصص
 الّسداسّي الثّاني الّسداسّي األّول

 11:30 – 10:30 10:00 – 09:00 االمتحان
 األستاذ المعني الماّدة الّتاريخ األستاذ المعني الماّدة الّتاريخ

نوفمرب   22األحد 
 م2020

قضايا الّنّص 
 الّشعرّي القدمي

نوفمرب   22األحد  عبد الّدامي عبد الّرمحن
 م2020

الّنّص الّشعرّي 
 املغاربّ 

عبد الّدامي عبد 
 الّرمحن

 نوفمرب  23االثنني 
 م2020

 نوفمرب  23االثنني  بوتايل حمّمد مجالّيات الّسرد
 م2020

الّنّص الّسردّي 
 املغاربّ 

 بوتايل حمّمد

نوفمرب  24الّثالثاء 
 م2020

قضايا الّنص 
الّشعري العرّب 

 واملعاصراحلديث 

نوفمرب  24الّثالثاء  لطرش صليحة
 م2020

 علوات كمال املسرح املغاربّ 

نوفمرب  25األربعاء 
 م2020

الّسرديات العربّية 
 احلديثة واملعاصرة

نوفمرب  25األربعاء  كرغلّي فاتح
 م2020

األدب الّشعيّب 
 املغاربّ 

 كرغلّي فاتح

 رّشام فريوز األدب املقارننوفمرب  26اخلميس  بشري  حبريّ  األدب الّصويّف نوفمرب  26اخلميس 



 حبرّي بشري م2020 بلهادي رفيقة م2020
نوفمرب  29األحد 

 م2020
األدب العرّب 

 واالسشراق
نوفمرب  29األحد  قارة حسني

 م2020
 دمحون كاهنة أدب اهلامش

 قارة حسني
نوفمرب  30االثنني 

 م2020
نوفمرب  30 االثنني سعداوّي سهام ترمجة

 م2020
 راحبّي عمرو احلكامة واملواطنة

 الّسداسّي األّول الّسداسّي األّول االمتحان
 األستاذ المعنيّ  الماّدة الّتاريخ األستاذ المعنيّ  الماّدة الّتاريخ

ديسمرب  01الّثالثاء 
 م2020

منهجّية البحث 
 األدبّ 

ديسمرب  01 الّثالثاء عيساوّي عبد الّرمحن
 م2020

 علوات كمال أدب الطّفل

 02األربعاء 
 م2020ديسمرب 

اآلداب العاملّية 
 املعاصرة

    جبارة إمساعيل
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