
 

 2020/ 2019السنة الجامعية :                   قسم الدراسات األدبية و النقدية

 األسبوع األول (،الشعبة األدبية _ )السنة الثانية  املواد األساسية زمناستعمال  

 السبت   

 ( 2020أكتوبر 03)

 األحد 

 ( 2020أكتوبر 04) 

 االثنين 

 ( 2020أكتوبر05)

 الثالثاء 

 ( 2020أكتوبر06)

 األربعاء 

 ( 2020أكتوبر07)

الخميس  

 ( 2020أكتوبر08)

8:30 

/ 

9:30 

 النص األدبي املعاصر 

 9/ق1ف د.بن زورة  ع/

النقد العربي املعاصر   

 10/ق2د.زيتوني كريمة/ف

 علم النحو  

 9/ق1د.بن سكران حفيظة /ف 

 لسانيات تطبيقية

 10/ق2أ.قرين كمال /ف

النقد العربي املعاصر               

 10ق/ 2د.زيتوني كريمة /ف

 النص األدبي املعاصر 

 9/ق1/ف د.بن زورة  ع

 لسانيات تطبيقية

 10/ق2أ.قرين كمال /ف

 علم النحو  

 9/ق1د.بن سكران حفيظة /ف 

 النص األدبي املعاصر 

 9/ق1ف د.بن زورة  ع/

النقد العربي املعاصر  د.زيتوني  

 10/ق2كريمة/ف

 علم النحو  

 9/ق1د.بن سكران حفيظة /ف 

 لسانيات تطبيقية

 10/ق2رين كمال /فأ.ق

9:30 

/ 

10:30 

 النص األدبي املعاصر 

 10/ق 2ف/ د.بن زورة ع

النقد العربي املعاصر   

 1/9د.زيتوني كريمة /ف

 علم النحو  

 10/ق2د.بن سكران حفيظة /ف 

 لسانيات تطبيقية

 9/ق1أ.قرين كمال /ف

النقد العربي املعاصر               

 9ق/ 1د.زيتوني كريمة /ف

 ملعاصر النص األدبي ا

 10/ق2فد.بن زورة  ع /

 لسانيات تطبيقية

 9/ق1أ.قرين كمال /ف

 علم النحو  

 10/ق2د.بن سكران حفيظة /ف 

 النص األدبي املعاصر 

 10/ق 2ف/ د.بن زورة ع

النقد العربي املعاصر  د.زيتوني  

 1/9كريمة /ف

 علم النحو  

 10/ق2د.بن سكران حفيظة /ف 

 لسانيات تطبيقية

 9/ق1أ.قرين كمال /ف

10:30

/ 

11:30 

 النص األدبي املعاصر 

 21/ق 3/ف د.بن زورة ع

النقد العربي املعاصر   

   2/مد5+4د.زيتوني كريمة /ف

 علم النحو  

 21/ق3د.بن سكران حفيظة /ف 

 لسانيات تطبيقية

 2/مد5+4أ.قرين كمال / ف

النقد العربي املعاصر               

 2/مد5+ 4د.زيتوني كريمة /ف

 النص األدبي املعاصر 

 21/ق3/ف د.بن زورة  ع

 لسانيات تطبيقية

 2/مد5+4أ.قرين كمال /ف

 علم النحو  

 21/ق3د.بن سكران حفيظة /ف 

 النص األدبي املعاصر 

 21/ق 3/ف د.بن زورة ع

النقد العربي املعاصر  د.زيتوني  

   2/مد5+4كريمة /ف

 علم النحو  

 21/ق3د.بن سكران حفيظة /ف 

 لسانيات تطبيقية

 2مد/5+4أ.قرين كمال / ف

11:30

/ 

12:30 

 النص األدبي املعاصر 

 2/مد5+4/ف د.بن زورة ع

النقد العربي املعاصر   

 21/ق3د.زيتوني كريمة /   ف

 

 علم النحو  

 2/مد5+ 4د.بن سكران حفيظة /

 لسانيات تطبيقية

 21/ق3أ.قرين كمال /ف

النقد العربي املعاصر               

 21/ق 3د.زيتوني كريمة /ف

 النص األدبي املعاصر 

 2مد /5+4ف/د.بن زورة  ع 

 

 لسانيات تطبيقية

 21/ق3أ.قرين كمال /ف

 علم النحو  

 2/مد 5+4د.بن سكران حفيظة /ف 

 النص األدبي املعاصر 

 2/مد5+4/ف د.بن زورة ع

النقد العربي املعاصر  د.زيتوني  

 21/ق3كريمة /   ف

 

 علم النحو  

 2/مد5+ 4د.بن سكران حفيظة /

 تطبيقيةلسانيات 

 21/ق3أ.قرين كمال /ف

 



 

 2020/ 2019السنة الجامعية :                   قسم الدراسات األدبية و النقدية

 األسبوع الثاني )السنة الثانية _الشعبة األدبية (، امتحانات السداس ي الرابع رزنامة

 األحد  

 ( 2020أكتوبر11)

 االثنين 

 ( 2020أكتوبر12)

 الثالثاء

 ( 2020أكتوبر13)

 بعاءاألر 

 ( 2020أكتوبر14)

 الخميس 

 ( 2020أكتوبر15)

8:30 

9:30 

 (الشعرية العربيةاالمتحانات  االستكشافية)    

 2/مد4+2:ف أ.فريمهدي

 9ق/1:فمداح العالية أ.

 10/ق5+3أ. بند ريس عمر :ف

9:30 

/ 

10:30 

 النص األدبي املعاصر 

 1/املدرج 2+1ف

 2/املدرج   4+3ف

 3/املدرج 5ف

 علم النحو 

 1ملدرج /ا2+1ف

 2/املدرج   4+3ف

 3/املدرج 5ف

 النقد العربي املعاصر 

 1/املدرج 2+1ف

 2/املدرج   4+3ف

 3/املدرج 5ف

 لسانيات تطبيقية 

 1/املدرج 2+1ف

 2/املدرج   4+3ف

 3/املدرج 5ف

الحداثة في اآلدب االمتحانات  االستكشافية)

 (العربي

 3/مد3+2:فد. مزواغ ليلى

 9/ق1:ف د. مزواغ ليلى 

 21/ق 4:فليلى د.مزواغ 

 10/ق 5:فد.مزواغ ليلى 

10:30 

11:30 

 ( لغة أجنبية االمتحانات األفقية)    

 أ.د:بلبشير  نزيهة 

 1/مد 2+1ف

 3/مد 4+3ف

 9/ق5ف

11:30 

12:30 

 املنهجية ) املدارس اللسانية(االمتحانات      

   3/ 1/2أ.مرنيز )كل األفواج( مد 

  مدخل إلى اآلداب العاملية)أ.بن عمارة محمد(

 



 

 

 مالحظة: 

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

   االرتداء اإلجباري للكمامات+التباعد الجسدي استعمال املحلول املطهر بانتظام املتواجد في 19بالتدابير الوقائية  و الحماية من فيروس كوفيد_يرجى من الطلبة االلتزام  (:

 .  التدريس و املدرجات (.كل جناح و أمام قاعات 

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

 رزنامة تحّدد من قبل اإلدارة.  في حالة غياب الطالب في فترة امتحانات املواد األساسية ،يتقدم بمبرر إلدارة القسم املنتمي إليه،حتى يتسنى له تعويض االمتحانات حسب 

 اإلدارة  


