
 

 2019/2020السنة الجامعية:               قسم الدراسات اللغوية   

 األسبوع األول (،شعبة :الدراسات اللغوية، )السنة الثانية  المواد األساسية زمناستعمال 

 السبت  

 (2020أكتوبر 03)

 األحد

 (2020أكتوبر 04) 

 االثنين

 (2020أكتوبر05)

 الثالثاء

 (2020أكتوبر06)

 األربعاء

 (2020وبرأكت07)

الخميس 

 (2020أكتوبر08)
8:30 

/ 

9:30 

 النص األدبي المعاصر

 1المدرج /1أ.منور عائشة /ف

 علم النحو 

 2المدرج  /2د.زيار فوزية /ف

النقد العربي المعاصر         

 1المدرج/1د.بحوص نوال /ف

 اللسانيات التطبيقية

د.بوكربعة  

 2المدرج/2تواتية/ف

 علم النحو 

 2المدرج/2د.زيار فوزية /ف

 النص األدبي المعاصر

 1المدرج/1أ.منور عائشة /ف

 اللسانيات التطبيقية

د.بوكربعة تواتية  

 2المدرج/2ف/

النقد العربي المعاصر         

 1المدرج/1د.بحوص نوال /ف

 النص األدبي المعاصر

المدرج /1أ.منور عائشة /ف

1 

 علم النحو 

  /2د.زيار فوزية /ف

 2المدرج

لمعاصر         النقد العربي ا

 1المدرج/1د.بحوص نوال /ف

 اللسانيات التطبيقية

د.بوكربعة  

 2المدرج/2تواتية/ف

9:30 

/ 

10:3

0 

 النص األدبي المعاصر

 2المدرج/2أ.منور عائشة /ف

 علم النحو 

 1المدرج/1د.زيار فوزية /ف

النقد العربي المعاصر        

 2المدرج/2د.بحوص نوال /ف

 اللسانيات التطبيقية

د.بوكربعة تواتية  

 1المدرج/1ف/

 علم النحو 

 1المدرج/1د.زيار فوزية /ف

 النص األدبي المعاصر

 2المدرج/2أ.منور عائشة /ف

 اللسانيات التطبيقية

د.بوكربعة تواتية  

 1المدرج/1ف/

النقد العربي المعاصر         

 2المدرج/2د.بحوص نوال /ف

 النص األدبي المعاصر

أ.منور عائشة 

 2المدرج/2ف/

 علم النحو 

 1المدرج/1د.زيار فوزية /ف

النقد العربي المعاصر        

 2المدرج/2د.بحوص نوال /ف

 اللسانيات التطبيقية

د.بوكربعة تواتية  

 1المدرج/1ف/

10:3

0 

/ 

11:3

0 

 النص األدبي المعاصر

أ.منور عائشة 

 1المدرج /4+3ف/

 علم النحو 

 3المدرج/5د.زيار فوزية /ف

اصر        النقد العربي المع

د.بحوص نوال 

 1المدرج/4+3ف/

 اللسانيات التطبيقية

د.بوكربعة تواتية  

 3المدرج/5ف/

 علم النحو 

 3المدرج/5د.زيار فوزية /ف

 النص األدبي المعاصر

أ.منور عائشة 

 1المدرج/4+3ف/

 اللسانيات التطبيقية

د.بوكربعة تواتية  

 3المدرج/5ف/

النقد العربي المعاصر         

نوال د.بحوص 

 1المدرج/4+3ف/

 النص األدبي المعاصر

أ.منور عائشة 

 1المدرج /4+3ف/

 علم النحو 

 3المدرج/5د.زيار فوزية /ف

النقد العربي المعاصر        

د.بحوص نوال 

 1المدرج/4+3ف/

 اللسانيات التطبيقية

د.بوكربعة تواتية  

 3المدرج/5ف/

11:3

0 

/ 

12:3

0 

 النص األدبي المعاصر

 3المدرج /5فأ.منور عائشة /

 علم النحو 

د.زيار فوزية 

 1المدرج/4+3ف/

النقد العربي المعاصر        

 3المدرج/5د.بحوص نوال /ف

 اللسانيات التطبيقية

د.بوكربعة تواتية  

 1المدرج/4+3ف/

 علم النحو 

د.زيار فوزية 

 1المدرج/4+3ف/

 النص األدبي المعاصر

 3المدرج/5أ.منور عائشة /ف

 اللسانيات التطبيقية

د.بوكربعة تواتية  

 1المدرج/4+3ف/

النقد العربي المعاصر         

 3المدرج/5د.بحوص نوال /ف

 النص األدبي المعاصر

المدرج /5أ.منور عائشة /ف

3 

 علم النحو 

د.زيار فوزية 

 1المدرج/4+3ف/

النقد العربي المعاصر        

 3المدرج/5د.بحوص نوال /ف

 اللسانيات التطبيقية

تية د.بوكربعة توا 

 1المدرج/4+3ف/

 



 

 2019/2020السنة الجامعية:               قسم الدراسات اللغوية   

 األسبوع الثاني  (،شعبة : الدراسات اللغوية، امتحانات السداسي الرابع  )السنة الثانية  رزنامة

 األحد 

 (2020أكتوبر11)

 االثنين

 (2020أكتوبر12)

 الثالثاء

 (2020أكتوبر13)

 األربعاء

 (2020كتوبرأ14)

 الخميس

 (2020أكتوبر15)

8:30 

9:30 

 (لغة أجنبيةاالمتحانات األفقية)    

 1مد/1د.بلعبدي أسماء:ف

 3مد/4+2 فد.بلعبدي أسماء /

 4مد/3+5: فد. عبد اللطيف بن عمر / 

9:30 

/ 

10:30 

 التعليميات العامة(االمتحانات االستكشافية)    

 1مد/2+ف1ف/ أ.تكوك الحبيب

 2مد/4+ف3ف/مية أ.عباسة سا

10:30 

11:30 

علم االجتماع االمتحانات االستكشافية)    

 (اللغوي

 2مد)كل األفواج( ا.د: صديق ليلى

11:30 

12:30 

 النص األدبي المعاصر

 1المدرج /2+1ف

 2/المدرج  4+3ف
 3المدرج /5ف

 علم النحو 

 1المدرج /2+1ف

 2/المدرج  4+3ف
 3المدرج /5ف

 النقد العربي المعاصر

 1المدرج /2+1ف

 2/المدرج  4+3ف
 3المدرج /5ف

 التطبيقية اللسانيات 

 1المدرج /2+1ف

 2/المدرج  4+3ف
 3المدرج /5ف

المقاربات النقدية )المنهجية االمتحانات 

 (المعاصرة

 1مد/2+ف1ف/ فغلول حورية. د

 2مد/4+ف3ف/ د.مسكين حسنية 

 3مد/5ف أ.فريمهدي يحي:

ائشة المدارس اللسانية:د.جريو  /د.بن ع

 ستي

 اآلداب العالمية:د.مباركي هجيرة مدخل إلى 

 أ.بن دريس عمر /أ.بن عمارة محمد 

 

 مالحظة: 



 

   . كل طالب يجب أن يكون  مرفقا بشهادة التسجيل و بطاقة الطالب 

  لجسدي استعمال المحلول االتباعد :)  االرتداء اإلجباري للكمامات+19بالتدابير الوقائية  و الحماية من فيروس كوفيد_يرجى من الطلبة االلتزام

 . المطهر بانتظام المتواجد في كل جناح و أمام قاعات التدريس و المدرجات (.

 .اتباع ارشادات و تعليمات و توجيهات خلية اليقظة التابعة لقسمي الدراسات األدبية و النقدية و الدراسات اللغوية 

 نامة حانات حسب رزض االمتساسية ،يتقدم بمبرر إلدارة القسم المنتمي إليه،حتى يتسنى له تعويفي حالة غياب الطالب في فترة امتحانات المواد األ

 تحدّد من قبل اإلدارة.

 

 اإلدارة 


