
 

السنة الجامعية                   قسم الدراسات األدبية و النقدية

:2019/2020 

 األسبوع األولدراسات أدبية(،_)السنة الثالثة  المواد األساسية زمناستعمال  

السبت  

 (2020سبتمبر19)

 حداأل

 (2020ستمبر20) 

 االثنين

 (2020سبتمبر 21)

 الثالثاء

 (2020سبتمبر22)

 األربعاء

 (2020سبتمبر23)

 الخميس

 (2020سبتمبر24)

8:3

0 

/ 

9:3

0 

 المسرح المغاربي 

 9ق/1بويش فأ.

األدب الشعبي المغاربي 

 10ق/2د.بوشفرة/ف

 النص الشعري المغاربي 

 9ق/1د.قطاي حليمة /ف

 النص السردي المغاربي

 10ق/2ف/حسين د.عالم 

 األدب الشعبي المغاربي

 10ق/ 2ف/      د.بوشفرة

 المسرح المغاربي 

 9ق/1ف/مبويش أ.

 النص السردي المغاربي

 10ق/2/ف عالم حسيند. 

 النص الشعري المغاربي

 9ق/1فحليمة/ د.قطاي

 المسرح المغاربي 

 9ق/1بويش فأ.

األدب الشعبي المغاربي 

 10ق/2د.بوشفرة/ف

 النص الشعري المغاربي 

 9ق/1د.قطاي حليمة /ف

 النص السردي المغاربي

 10ق/2د.عالم /ف

9:3

0 

/ 
10:3

0 

 المسرح المغاربي 

 10ق/2ف/بويش أ.

األدب الشعبي المغاربي 

 1/9د.بوشفرة/ف

 النص الشعري المغاربي 

 10ق/2د.قطاي حليمة /ف

 النص السردي المغاربي

 9ق/1/ف حسين د.عالم

األدب الشعبي المغاربي 

 9ق/ 1د.بوشفرة/ف

 المسرح المغاربي 

 10ق/2ف/بويش مأ.

النص السردي المغاربي 

 9ق/1د,عالم/ف

 النص الشعري المغاربي

 10ق/2فد.قطاي حليمة/

 المسرح المغاربي 

 10ق/2ف/بويش أ.

األدب الشعبي المغاربي 

 1/9د.بوشفرة/ف

 النص الشعري المغاربي 

 10ق/2د.قطاي حليمة /ف

 النص السردي المغاربي

 9ق/1د.عالم /ف

10:3

0/ 
11:3

0 

 المسرح المغاربي 

 21ق/3ف/بويش أ.

األدب الشعبي المغاربي 

 2مد/5+4د.بوشفرة/ف

 النص الشعري المغاربي 

 21ق/3د.قطاي حليمة/ف

 النص السردي المغاربي

 2مد/5+4ف حسين/ عالم د.

 األدب الشعبي المغاربي

 2مد/5+ 4ف/د.بوشفرة

 المسرح المغاربي 

 21ق/3ف/بويش مأ.

النص السردي المغاربي 

 2مد/5+4د.عالم/ف

 النص الشعري المغاربي

 21ق/3فقطاي حليمة/د.

 المسرح المغاربي 

 21ق/3ف/بويش أ.

األدب الشعبي المغاربي 

 2مد/5+4د.بوشفرة/ف

 النص الشعري المغاربي 

 21ق/3د.قطاي حليمة/ف

 النص السردي المغاربي

 2مد/5+4عالم ف د.

11:3

0/ 
12:3

0 

 المسرح المغاربي 

 2مد/5+4ف/بويش أ.

األدب الشعبي المغاربي 

 21ق/3د.بوشفرة/     ف

 

 النص الشعري المغاربي 

 2مد/5+4د.قطاي حليمة/

 النص السردي المغاربي

 21ق/3فحسين/ د.عالم  

 األدب الشعبي المغاربي

 21ق /3د.بوشفرة/ف

 المسرح المغاربي 

 2مد/5+4ف/ بويشأ.

 

النص السردي المغاربي 

 21ق/3د.عالم/ف

 النص الشعري المغاربي

 2مد/5+4فقطاي حليمة/د.

 المسرح المغاربي 

 2مد/5+4ف/بويش أ.

األدب الشعبي المغاربي 

 21ق/3د.بوشفرة/     ف

 النص الشعري المغاربي 

 2مد/5+4د.قطاي حليمة/

 النص السردي المغاربي

 21ق/3د.عالم ف 



 

 

السنة الجامعية                   الدراسات األدبية و النقديةقسم 

:2019/2020 

 األسبوع الثانيامتحانات السداسي السادس )السنة الثالثة،فرع الدراسات األدبية(، رزنامة

 األحد 

 (2020سبتمبر 27)

 االثنين

 (2020سبتمبر28)

 الثالثاء

 (2020سبتمبر29)

 األربعاء

 (2020سبتمبر 30)

 الخميس

 (2020أكتوبر01)

8:30 

9:30 

 االمتحانات  االستكشافية)أدب الهامش(    

 2مد/4+1د.بن دحان :ف

 9ق/3أ.بويش منصور:ف

  21ق/2أ.حداد:ف

 10ق/5د.خضار سماحية :ف

9:30 

/ 

10:30 

 المسرح المغاربي
 1المدرج /2+1ف

 2/المدرج  4+3ف

 3المدرج /5ف

النص الشعري 
 المغاربي

 1المدرج /2+1ف

 2المدرج / 4+3ف
 3المدرج /5ف

 األدب الشعبي المغاربي
 1المدرج /2+1ف

 2/المدرج  4+3ف

 3المدرج /5ف

 النص السردي المغاربي
 1المدرج /2+1ف

 2/المدرج  4+3ف

 3المدرج /5ف

 االمتحانات  االستكشافية)أدب مقارن(

 3مد/3+2د.فيدوح:ف

 9ق/1أ.ولد كرادة :ف

 21ق/4أ.سالم:ف

 10ق/5أ.مكيد:ف

10:30 

11:30 

 االمتحانات األفقية)الحكامة والمواطنة(    

 د.تكوك شريفة

 1مد/2+1ف

 3مد/4+3ف

 9ق/5ف

11:30 

12:30 

     



 

 2019/2020السنة الجامعية:               قسم الدراسات اللغوية   

 األسبوع األول )السنة الثالثة ،تخصص :اللّسانيات التطبيقية(، المواد األساسية زمناستعمال 

 السبت 

 (2020سبتمبر19) 

 األحد

 (2020ستمبر20) 

 االثنين

 (2020سبتمبر 21)

 الثالثاء

 (2020سبتمبر22)

  األربعاء

 (2020سبتمبر23)

الخميس 

 (2020سبتمبر24)
8:30 

/ 

9:30 

أ.بن / اللسانيات الحاسوبية

 1المدرج /1عمارة محمد/ف

 التطبيق الصرفي

  /2د.بلقاسم براهيم/ف

 2المدرج

 النحوي /د.مجاهد         التطبيق 

 1المدرج/1عبد القادر/ف

 التعليميات التطبيقية

 2المدرج/2د.بوطيبة جلول/ف

 التطبيق الصرفي 

 2المدرج/2د،بلقاسم ابراهيم/ف

اللسانيات الحاسوبية/ أ.بن 

 1المدرج/1عمارة محمد /ف

 التعليميات التطبيقية

 2المدرج/2د.بوطيبة جلول/ف

 التطبيق النحوي/د.مجاهد

 1المدرج/1عبد القادر/ف

أ.بن / اللسانيات الحاسوبية

 1المدرج /1عمارة محمد/ف

التطبيق الصرفي/د.بلقاسم 

 2المدرج  /2براهيم/ف

 التطبيق النحوي /د.مجاهد         

 1المدرج/1عبد القادر/ف

 التعليميات التطبيقية

 2المدرج/2د.بوطيبة جلول/ف

9:30 

/ 

10:3

0 

أ.بن  / اللسانيات الحاسوبية

 2المدرج/2عمارة محمد/ف

 التطبيق الصرفي

 1المدرج/1د.بلقاسم براهيم/ف

التطبيق النحوي /د.مجاهد         

 2المدرج/2عبد القادر/ف

 التعليميات التطبيقية

 1المدرج/1د.بوطيبة جلول/ف

 التطبيق الصرفي 

 1المدرج/1د،بلقاسم ابراهيم/ف

اللسانيات الحاسوبية/ أ.بن 

 2لمدرجا/2عمارة محمد /ف

 التعليميات التطبيقية

د.بوطيبة جلول  

 1المدرج/1ف/

 التطبيق النحوي/د.مجاهد

 2المدرج/2عبد القادر/ف

أ.بن  / اللسانيات الحاسوبية

 2المدرج/2عمارة محمد/ف

التطبيق الصرفي/د.بلقاسم 

 1المدرج/1براهيم/ف

التطبيق النحوي /د.مجاهد         

 2المدرج/2عبد القادر/ف

 التطبيقيةالتعليميات 

 1المدرج/1د.بوطيبة جلول/ف 

10:3

0 

/ 

11:3

0 

أ.بن  / اللسانيات الحاسوبية

المدرج /4+3عمارة محمد/ف

1 

 التطبيق الصرفي

 3المدرج/5د.بلقاسم براهيم/ف

التطبيق النحوي /د.مجاهد        

 1المدرج/4+3عبد القادر/ف

 التعليميات التطبيقية

 3المدرج/5د.بوطيبة جلول/ف 

 التطبيق الصرفي 

 3المدرج/5د،بلقاسم ابراهيم/ف

اللسانيات الحاسوبية/ أ.بن 

عمارة محمد 

 1المدرج/4+3ف/

 التعليميات التطبيقية

 3المدرج/5د.بوطيبة جلول /ف

 التطبيق النحوي/د.مجاهد

 1المدرج/4+3عبد القادر/ف

أ.بن  / اللسانيات الحاسوبية

المدرج /4+3عمارة محمد/ف

1 

د.بلقاسم التطبيق الصرفي/

 3المدرج/5براهيم/ف

التطبيق النحوي /د.مجاهد        

 1المدرج/4+3عبد القادر/ف

 التعليميات التطبيقية

 3المدرج/5د.بوطيبة جلول/ف 

11:3

0 

/ 

12:3

0 

أ.بن  / اللسانيات الحاسوبية

 3المدرج /5عمارة محمد/ف

 التطبيق الصرفي

د.بلقاسم 

 1المدرج/4+3براهيم/ف

د.مجاهد         /التطبيق النحوي 

 3المدرج/5عبد القادر/ف

 التعليميات التطبيقية

د.بوطيبة  

 1المدرج/4+3جلول/ف

 التطبيق الصرفي 

د.بلقاسم 

 1المدرج/4+3ابراهيم/ف

اللسانيات الحاسوبية/ أ.بن 

 3المدرج/5عمارة محمد /ف

 التعليميات التطبيقية

د.بوطيبة جلول  

 1المدرج/4+3ف/

 التطبيق النحوي/د.مجاهد

 3المدرج/5عبد القادر/ف

أ.بن  / اللسانيات الحاسوبية

 3المدرج /5عمارة محمد/ف

التطبيق الصرفي/د.بلقاسم 

 1.المدرج/4+3براهيم/ف

التطبيق النحوي /د.مجاهد         

 3المدرج/5عبد القادر/ف

 التعليميات التطبيقية

د.بوطيبة 

 1المدرج/4+3جلول/ف

 



 

 

 2019/2020السنة الجامعية:               قسم الدراسات اللغوية   

 األسبوع الثاني  امتحانات السداسي السادس )السنة الثالثة ،تخصص :اللّسانيات التطبيقية(، رزنامة

 األحد 

 (2020سبتمبر 27)

 االثنين

 (2020سبتمبر28)

 الثالثاء

 (2020سبتمبر29)

 ءاألربعا

 (2020سبتمبر 30)

 الخميس

 (2020أكتوبر01)

8:30 

9:30 

 االمتحانات األفقية)الحكامة والمواطنة(    

 د.تكوك شريفة

 1مد/2+ف1ف

 3مد/4+ف3ف

 4مد/5ف

9:30 

/ 

10:30 

 التعليميات التطبيقية
 1المدرج /2+1ف

 2/المدرج  4+3ف
 3المدرج /5ف

 التطبيق النحوي
 1المدرج /2+1ف

 2/المدرج  4+3ف
 3المدرج /5ف

 التطبيق الصرفي
 1المدرج /2+1ف

 2/المدرج  4+3ف
 3المدرج /5ف

 اللسانيات الحاسوبية
 1المدرج /2+1ف

 2/المدرج  4+3ف
 3المدرج /5ف

االمتحانات االستكشافية)التوجيه اللغوي 

 للقراءات القرآنية

 1مد/2+ف1ف

 2مد/4+ف3ف

10:30 

11:30 

االمتحانات االستكشافية)التوجيه اللغوي     

 للقراءات القرآنية(

 2مد/5ف

11:30 

12:30 

 االمتحانات االستكشافية)الفنولوجيا(    

 1مد/2+ف1ف

 2مد/4+ف3ف

 3مد/5ف

 

 مالحظة: 



 

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

  استعمال المحلول الجسدي  :)  االرتداء اإلجباري للكمامات+التباعد19بالتدابير 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 االمتمبرر إلدارة القسم المنتمي إليه،حتى يتسنى له تعويفي حالة غياب الطالب في فترة امتحانات المواد األساسية ،يتقدم ب

 تحدّد من قبل اإلدارة.

 

 

 رئيس قسم الدراسات اللغوية            رئيس قسم الدراسات األدبية و النقدية

 د/معمر عبد هللا               سعيدد/المكروم 


