
 
 م2020 -م  2019الّسنة الجامعّية:                                         قسم الّلغة واألدب العربيّ 

 إعالن     

 الّسنة الثّالثة، و لثّانية ليسانسالّسنة ا طلبةننهي إىل علم 
 ،بالّسداسّي األّولاخلاّصة  متحانات االستدراكّيةاال؛ أّن سانسيل
م، ستبدأ من 2020 –م 2019للّسنة اجلامعّية:  الثّاينالّسداسّي و 

 م.2020نوفمرب  22األحد يوم 
جبدول تفصيلّي؛ حيّدد أمساء األساتذة املكّلفني  اإلعالن يرفق

 بإجراء االمتحانات، والّتواريخ، والّتواقيت، وقاعات االمتحان.
  

 اإلدارة     



 
 م2020  -م  2019الّسنة الجامعّية:                                      قسم الّلغة واألدب العربّي 

 جدول امتحانات االستدراك )الّسداسّي األّول والّسداسّي الثّاني(
 نقد ومناهج( –أدب عربّي  –)لسانّيات عاّمة الّسنة الثّانية ليسانس  

 الثّانية ليسانسالّسنة  المستوى
 المدرّج "ه" قا.االمتحان
 الّسداسّي الثّاني الّسداسّي األّول االمتحان
 11:30 – 10:30 10:00 – 09:00 الّتوقيت

 األستاذ المعنيّ  الماّدة الّتاريخ األستاذ المعنيّ  الماّدة الّتاريخ
نوفمرب   22األحد 

 م2020
 لوصيف غنّية نّص أديّب حديت

 بوعالمالعويّف 
نوفمرب   22األحد 

 م2020
 لوصيف غنّية نّص أديّب معاصر

 العويّف بوعالم
 نوفمرب  23االثنني 

 م2020
 كحال بوعليّ  نقد أديّب  حديث

 لعمورّي أمينة
 نوفمرب  23االثنني 

 م2020
 كحال بوعليّ  نقد أديّب معاصر

 لعمورّي أمينة
نوفمرب  24الّثالثاء 

 م2020
 فتيحةبوشان  علم الّصرف

 طايل جكيمة
نوفمرب  24الّثالثاء 

 م2020
 بوشان فتيحة علم الّنحو

 طايل جكيمة



نوفمرب  25األربعاء 
 م2020

 بومتر مجيلة لسانيات عاّمة
 آيت إحدادن كرمية

نوفمرب  25األربعاء 
 م2020

 بومتر مجيلة لسانّيات تطبيقّية
 آيت إحدادن كرمية

 نوفمرب 26اخلميس 
 م2020

 عابد رشيدة األدبنظريّة 
 طّيب نفيسة

 نوفمرب 26اخلميس 
 م2020

مقاربات نقديّة 
 معاصرة

 عابد رشيدة
 طّيب نفيسة

نوفمري  29األحد 
 م2020

األسلوبّية وحتليل 
 اخلطاب

 خلذارّي سعد
 قاين وهيبة

نوفمري  29األحد 
 م2020

 خلذارّي سعد املدارس الّلسانّية
 قاين وهيبة

 نوفمري 30االثنني 
 م2020

مدخل إىل األدب 
 املقارن

 جبارة إمساعيل
 عزيزّي مليكة

نوفمري  30االثنني 
 م2020

مدخل إىل اآلداب 
 العاملّية

 جبارة إمساعيل
 عزيزّي مليكة

ديسمرب  01الّثالثاء 
 م2020

 شنان حيزيّة لغة أجنبّية
 مسعودي نادية

ديسمرب  01الّثالثاء 
 م2020

 شنان حيزيّة لغة أجنبّية
 مسعودي نادية

 عربيّ     أدب ّصصالّتخ
 02األربعاء 

 م2020ديسمرب 
مدخل إىل األدب 

 املغاريبّ 
ديسمرب  02األربعاء  قيّب حفيظ

 م2020
 سعدون سامل الّشعريّة العربّية

 لطرش صليحة
 بن زيايّن ز.العابديناحلداثة يف األدب ديسمرب  03اخلميس  أودحيات ناديةاألدب الّشعيّب  03اخلميس 



 أودحيات نادية العريبّ  م2020 العامّ  م2020ديسمرب 
 لسانّيات عاّمة الّتخّصص

 02األربعاء 
 م2020ديسمرب 

ديسمرب  02األربعاء  بوشنب حسني علم الّداللة
 م2020

مستويات  الّتحليل 
 الّلساينّ 

 بوشنب حسني
 زاليّل نوال

 03اخلميس 
 م2020ديسمرب 

ديسمرب  03اخلميس  حواالم مقداد أصول حنويّة
 م2020

 حواالم مقداد فلسفة الّلغة

 نقد ومناهج الّتخّصص
 02األربعاء 

 م2020ديسمرب 
ديسمرب  02األربعاء  بوعامر كرمية فلسفة الّنقد

 م2020
 سعدون سامل املصطلح الّنقديّ 

 بوعامر كرمية
 03اخلميس 

 م2020ديسمرب 
نظريّة  األجناس 

 األدبّية
ديسمرب  03اخلميس  دايل عمر

 م2020
 بوعامر كرمية نقد الّنقد

 



 
 م2020  -م  2019الّسنة الجامعّية: قسم الّلغة واألدب العربّي     

 جدول امتحانات االستدراك )الّسداسّي األّول والّسداسّي الثّاني(
 الّسنة الثّالثة ليسانس المستوى

 االمدرّج "و" قا.االمتحان
 لسانيات عاّمة الّتخّصص
 الثّاني الّسداسيّ  الّسداسّي األّول االمتحان
 11:30 – 10:30  10:00 – 09:00 الّتوقيت

 األستاذ المعنيّ  الماّدة الّتاريخ األستاذ المعنيّ  الماّدة الّتاريخ
نوفمرب   22األحد 

 م2020
نوفمرب   22األحد  شاغة عيسى لسانّيات عربّية

 م2020
 شاغة عيسى علم الّّتاكيب

 نوفمرب  23االثنني 
 م2020

 نوفمرب  23االثنني  موساوّي فريدة الّنصّ لسانّيات 
 م2020

 موساوّي فريدة الّنحو الوظيفيّ 

 بودالية رشيدة أصول الّنحونوفمرب  24الّثالثاء  بودالية رشيدة مدارس حنويّةنوفمرب  24الّثالثاء 



 م2020 م2020
نوفمرب  25األربعاء 

 م2020
نوفمرب  25 األربعاء بوشنب حسني علم الّداللة

 م2020
 بوشنب حسني علم الّداللة

 نوفمرب 26اخلميس 
 م2020

 نوفمرب 26اخلميس  سعداوّي سهام ترمجة
 م2020

 راحبّي عمرو احلكامة واملواطنة

نوفمري  29األحد 
 م2020

نوفمري  29األحد  عزّي رشيد علم املصطلح
 م2020

 عزّي رشيد علم املفردات

 نوفمري 30االثنني 
 م2020

نوفمري  30االثنني  مصطفاي ميينة معجمّية
 م2020

 مصطفاي ميينة صوتّيات

 الّسداسّي األّول  الّسداسّي األّول 
ديسمرب  01الّثالثاء 

 م2020
مناهج البحث 

 الّلغويّ 
ديسمرب  01الّثالثاء  محودّي فتيحة

 م2020
 أبرادشة سوسن أدب جزائريّ 

 02 األربعاء
 م2020ديسمرب 

    شاغة عيسى نظريّة الّنظم

 االمدرّج "و" االمتحانقاعة 



 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

نوفمرب   22األحد  تومي سعيدة الّنقد االجتماعيّ 
 م2020

 تومّي سعيدة الّنقد الّنفسانّ 

 نوفمرب  23االثنني 
 م2020

الّتحليل الّنفسّي 
 لألدب

 نوفمرب  23االثنني  عليوات سامية
 م2020

 عليوات سامية 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

 الّسداسّي األّول الّسداسّي األّول 
 نوفمرب 30 االثنني

 م2020
األدّب  الّنقد

 اجلزائريّ 
 نوفمرب 30 االثنني أودحيات نادية

 م2020
قراءة الّنصوص 

 الّنقديّة
 يعقوب قادة

ديسمرب  01الّثالثاء 
 م2020

ديسمرب  01الّثالثاء  بوعامر كرمية تطبيقات نقديّة
 م2020

 أوقاشة شفيعة األدب املقارن

 أدب عربيّ  الّتخّصص
 الثّاني الّسداسيّ  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  د الّدامي عبد الّرمحنعب
 م2020

الّنّص الّشعرّي 
 املغاربّ 

عبد  عبد الّدامي
 الّرمحن

 بوتايل حمّمدالّنّص الّسردّي  نوفمرب  23االثنني  بوتايل حمّمد مجالّيات الّسرد نوفمرب  23االثنني 



 املغاربّ  م2020 م2020
نوفمرب  24الّثالثاء 

 م2020
قضايا الّنص 

الّشعري العرّب 
 احلديث واملعاصر

نوفمرب  24الّثالثاء  لطرش صليحة
 م2020

 علوات كمال املغاربّ املسرح 

نوفمرب  25األربعاء 
 م2020

الّسرديات العربّية 
 احلديثة واملعاصرة

نوفمرب  25األربعاء  كرغلّي فاتح
 م2020

األدب الّشعيّب 
 املغاربّ 

 كرغلّي فاتح

نوفمرب  26اخلميس 
 م2020

 حبرّي بشري  األدب الّصويّف 
 بلهادي رفيقة

نوفمرب  26 اخلميس
 م2020

 رّشام فريوز األدب املقارن
 حبرّي بشري

نوفمرب  29األحد 
 م2020

األدب العرّب 
 واالسشراق

نوفمرب  29األحد  قارة حسني
 م2020

 دمحون كاهنة أدب اهلامش
 قارة حسني

نوفمرب  30االثنني 
 م2020

نوفمرب  30االثنني  سعداوّي سهام ترمجة
 م2020

 راحبّي عمرو واملواطنة احلكامة

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



ديسمرب  01الّثالثاء 
 م2020

منهجّية البحث 
 األدبّ 

ديسمرب  01الّثالثاء  عيساوّي عبد الّرمحن
 م2020

 علوات كمال أدب الطّفل

 02األربعاء 
 م2020ديسمرب 

العاملّية  اآلداب
 احلديثة

    تومي سعيدة
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