
 

 م2020نوفمبر  08البويرة/ يوم األحد                    قسم الّلغة واألدب العربيّ 
 امتحانات الّديون الخاّصة بالمستويات الّثالثة:

 الّسنة األولى ماستر –الّسنة الثّانية ليسانس  –الّسنة األولى ليسانس 
 الّسنة األولى ليسانس 

 الّسداسّي الثّاني موادّ  األستاذ المعني
 نّص أديب قدمي )نثر( حسني فتيحة
 نقد قدمي )نثر( قامل مجال
 علم الّنحو سامل زاهية
 فقه الّلغة  العريّب رابح
 تقنيات الّتعبري الكتايبّ  بومتر فتيحة

 تقنيات البحث سعدون سامل
 مصادر الّلغة واألدب زاليّل نوال

 تاريخ احلضارة اإلسالمّية  توايّت عبد القادر
 لغة أجنبية مسعودّي نادية
 إعالم آيل مداحّي فيصل

 

 



 

 م2020نوفمبر  08البويرة/ يوم األحد                     قسم الّلغة واألدب العربيّ 
 الّسنة الثّانية ليسانس

 األستاذ المعنيّ  مواّد الّسداسّي األّول
 غنّية لوصيف نّص أديّب معاصر
 لعمورّي أمينة نقد أديّب معاصر

 طايل حكيمة علم الّنحو
 بومتر مجيلة لسانيات تطبيقّية

 عابد رشيدة مقاربات نقديّة معاصرة
 خلذاري سعد مدارس لسانّية

 جبارة إمساعيل العاملّية داباآلمدخل إىل 
 شنان حيزيّة لغة أجنبّية

 : لسانيات عاّمةتخّصص –وحدات الّتعليم االستكشافّية 
 األستاذ المعنيّ  الّسداسّي الثّاني

 بوشنب حسني  مستويات الّتحليل الّلسانّ  

 حواالم مقداد فلسفة الّلغة
 تخّصص: أدب عربيّ  –وحدات الّتعليم االستكشافّية 

 لطرش صليحة الّشعريّة العربّية



 أودحيات نادية العريبّ احلداثة يف األدب 
 تخّصص: نقد ومناهج –وحدات الّتعليم االستكشافّية 

 بوعامر كرمية املصطلح الّنقديّ 
 بوعامر كرمية نقد الّنقد

 

 

 م2020نوفمبر  08بويرة/ يوم األحد ال                    قسم الّلغة واألدب العربيّ 
 الّسنة األولى ماستر

 تطبيقّيةتخّصص: لسانّيات 
 مواّد الّسداسّي الثّاني األستاذ المعنيّ 

 لسانّيات تطبيّقية لوناس زاهية
 لسانّيات اجتماعّية حيياوّي حفيظة
 2حنو وصرف  بورنان عمر

 البالغة واألسلوبّية بن علية نعيمة
 مهارات الّتواصل جوادّي إلياس
 حتليل اخلطاب الّلغويّ  بلويّل فرحات

 منهجّية البحث عبد الّرمحن عيساويّ 
 صوتّيات عربّية شاغة عيسى

 دراسات لغويّة قرآنّية توايّت عبد القادر



 إعالم آيلّ  مزيان كرمي
 تخّصص: أدب عربّي حديث ومعاصر

 مواّد الّسداسّي الثّاني األستاذ المعنيّ 
 قضايا الّنثر احلديث ملوك رابح
 املعاصرقضايا الّنثر  قاسي صبرية

 اخلطاب الّنثرّي املغاريّب احلديث لباشّي ع. القادر
 اخلطاب الّنثرّي املغاريّب املعاصر عّواج لعريبّ 

 نظريّة الّرواية و.يوسف مصطفى
 منهجّية البحث عيساوي عبد الّرمحن

 حتليل اخلطاب الّسرديّ  سعدون حيي
 اآلداب العاملّية هواشريّة خبتة

 األدب املقارن زين العابدين بن زيانّ 
 إعالم آيلّ  مزياّن كرمي

 تخّصص: نقد حديث ومعاصر
 مواّد الّسداسّي الثّاني األستاذ المعنيّ 
 قضايا الّنقد األديّب املعاصر لطرش صليحة
 مناهج الّنقد األديّب املعاصر حيدوش أمحد
 األسلوبّية احلديثة يعقوب قادة
 األجناس األدبّية رّشام فريوز

 مهارات الّتواصل جوادّي إلياس



 حتليل اخلطاب الّنقديّ  طيّب عيسى
 منهجية  البحث عيساوي عبد اّلرمحن

 املصطلح الّنقديّ  عليوات سامية
 الّنظريات الّلسانّية محودّي فتيحة
 إعالم آيلّ  مزيان كرمي

 

 


