
مستغانم                                                         قسم الدراسات اللغوية/ قسم الدراسات األدبية و النقدية

               21/09/2020في:
                           

 إعالن

 )لألساتذة( 

 امتحانات السداسي السادس. راسةدول حجالموضوع:

 

الفضاء  الحصص

 البيداغوجي

 األحد

27/09/2020 

 االثنين

28/09/2020 

 الثالثاء

29/09/2020 

 األربعاء

30/09/2020 

 

 

 

 

 الحصة األولى

9:30_10:30 

 

المدرج 

 01:رقم

 أ.بويش منصور

 أ.بالش فاطمة

 د.لعربي نريمان

 د.دحماني نور الدين

 أ.بالش فاطمة

 د.هشماوي فتيحة

د.بن قابلية 

 مختارية

 د.بحوص نوال 

 بوشفرة ناديةأ.د.

 د.مباركي هاجر

 أ.د.حمودي محمد

 د.مختاري يمينة

 د.عالم حسين 

حاج علي عبد أ.د.

 القادر

 د.بولحية صابرينة

 غول شهرزادد.

 

المدرج 

 02رقم:

بن زورة عبد د.

 الرحمن 

 د.نكاع سعاد

 د.زيار فوزية

 د.بن مصطفى بوبكر

 د.فريحي مليكة

 د.بلعبدي أسماء

 د.بوكربعة تواتية

لطروش د.

 الشارف

 د.جريو فاطمة

ن د.بن سكرا

 حفيظة

 د.بوزيد نجاة

 أ.غريب أمينة

علي عبد  أ.حاج

 الرحمن

 د.نكاع سعاد

 د.زيار فوزية

د.بن زورة عبد 

 الرحمن

 

المدرج 

 03رقم:

د.بن دحان عبد 

 الوهاب

 د.حطاب طانية

 د.جعفر يايوش

 د.مسكين حسنية

 أ.د.مكاوي خيرة

 د.لعربي نريمان 

 كريمةد.زيتوني 

 د.غول شهرزاد

 د.نريمان العربي

 د.بلقاسم براهيم

 أ.بلخضرة آمال

 د.تكوك شريفة

 د.مسكين حسنية

 د.قوفي أحمد 

 أ.بوعزيز العيد

 د.بن عائشة حسين

  

 

 د.بوطيبة جلول

 د.لعربي نريمان 

 د.مجاهد عبد

 القادر

 بلقاسم براهيم د.

 د.مباركي هاجر

 أ.بن عمارة محمد

أ.د.حاج علي عبد 



 

 

 

 الحصة الثانية

11:30_12:30 

المدرج 

 01رقم:

 د.دحماني نور الدين

 د.جعفر يايوش

د.بن قابلية 

 مختارية

 د.بحوص نوال

 د.هشماوي فتيحة

 أ.د.حمودي محمد 

 د.مختاري يمينة 

 القادر

 د.بولحية صبرينة

د.بن مصطفى بو 

 بكر

 

المدرج 

 02رقم:

 د.بن عائشة حسين

د.بن مصطفى بو 

 بكر

 د.نكاع سعاد

 زيار فوزيةد.

 د.فريحي مليكة

 د.بلعبدي أسماء

 د.بوكربعة تواتية

أ.د.لطروش 

 الشارف

 د.جريو فاطمة

 د.بوزيد نجاة

د.بن سكران 

 حفيظة

 أ.غريب أمنة

علي عبد  أ.حاج 

 الرحمن

 د.نكاع سعاد

 د.زيار فوزية 

د.بن زورة عبد 

 الرحمن

 

 

المدرج 

 03رقم:

 د.قوفي أحمد

د.بن دحان عبد 

 الوهاب

 طانيةد.حطاب 

د.بن زورة عبد 

 الرحمن

 أ.د.مكاوي خيرة 

 د.لعربي نريمان

 د.زيتوني كريمة

 د.غول شهرزاد

 د.لعربي نريمان

د.عبد الالوي عبد 

 الرحمن

 أ.بخضرة أمال

 د.تكوك شريفة

 د.مسكين حسنية

 أ.بوعزيز العيد

 د.قوفي أحمد 

 د.بن عائشة حسين 

 

 نسخة موجهة إلى :

 العربي و الفنونالسيد : عميد كلية األدب 

 السيد:نائب العميد المكلف بالدراسات و البيداغوجيا وشؤون الطلبة

 

 

رئيس قسم الدراسات األدبية و النقدية                                            رئيس قسم الدراسات 

 اللغوية      

 د.عبد هللا معمر       د.المكروم سعيد                             

                     

 


