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 الامتحانات الاستدراكية   توقيت  

   2020/ 12/ 03يوم الخميس  

 

 
 المستوى 

 
 التخصص 

 
 القاعة 

 التوقيت  

8:30 /9:30 9:30 /10:30 10:30 /11:30 11:30 /12:30 

 
 

السنة 
 األولى 
 ماستر 
قسم 

الدراسات 
 اللغوية 

اللسانيات 
 العربية 

 
 09ق

 بالغة عربية 
 

 د.دحماني نور الدين 

 علم  الداللة 
 

 أ.بوراس الميلود 

 معجمية عربية 
 

 د.عبد الالوي 

 صوتيات عربية 
 

 أ.مسعودي 
اللسانيات 
 التطبيقية 

 

 
 14ق

 التركيب الوظيفي 
 

 د.بن عائشة حسين 

 الخطاب الحجاجي 
 

 د.زيار فوزية 

 تعليمية اللغة العربية 
 

 أ.قرين كمال 

 لسانيات تطبيقية 
 

 أ.د.حاج علي عبد القادر

 تعليمة اللغات
 

 
 13ق

 تداولية و تحليل الخطاب 
 

 د.نكاع سعاد

 النظريات اللسانية
 

 شهرزاد د.غول 

 علم المفردات و المصطلح 
 

 أ.د. حفار عز الدين

 تعليمية اللغات
 

 أ.قرين كمال 



 
 
 

السنة 
 األولى 
 ماستر 
قسم 

الدراسات 
األدبية و  
 النقدية 

 
 
 

نقد أدبي حديث  
 ومعاصر

 
 10ق

   ةاألجناس األدبي 
 

 أ.د.قادة محمد  

 نظرية األدب  
 

 د.حطاب طانية  

 الشعرية العربية  
 

 د.مسكين حسنية  

 نقد حديث ومعاصر
 

 د.شرفاوي نورية  

أدب عربي  
حديث و  
 معاصر  

 

 15ق

 

 التيارات الفكرية العربية 
 

 أ.فواطمية  

 المدارس األدبية العربية  
  

 د.قطاي حليمة  

 الشعرية العربية المعاصرة 
   

 د.عالم حسين  

 السرديات العربية  
 

 أ.د.بوشفرة

 النص النثري القديم   03ق أدب عربي قديم  
 

 أ.د. مكاوي خيرة 

 موسيقى الشعر  
 

 د.بوهراوة مدني  

 نقد النثر  
 

 د.حطاب طانية  

 البالغة العربية  
 

 د.عبد الالوي  

أدب مقارن 
 وعالمي  

 األدب األفريقي   02ق
 

 د.بوهراوة مدني  

 تاريخ األدب العربي  
 

 أ.غالي العالية 

 األنجلوسكسونية اآلداب 
  

 أ.مسعودي 

 آداب الشعوب اإلسالمية 
 

 د.بن يمينة زهرة  
 

 رئيس قسم الدراسات األدبية والنقدية                      رئيس قسم الدراسات اللغوية                                                                

 د.المكروم سعيد  د.عبد هللا معمر                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 الطلبة المعنيون باالستدراك 

 تخصص : اللسانيات العربية   .1

 االسم و اللقب  الرقم  

 بختي أمال   01

 بحري حورية  02

 بلويس ربيعة  03

 بن عصمان العجال  04

 بسعد نادية  05

 بوعلي اسماء  06

 بوعلي خديجة  07

 شراد امينة   08

 شريفة عبد القادر  09

 فلوح سمية  10

 حمدي شريف شهيناز  11

 قرمان حورية  12

 ميموني احالم  13

 مهرة احالم   14

 تشيبنت خيرة 15

 يحي أمينة   16

 زاوي فتيحة  17

 تخصص : اللسانيات التطبيقية   .2

 االسم و اللقب  الرقم  

 عوجة بختة  01

 بلعباس عائشة 02

 خديم خديجة   03

 عثمان باشا ابتسام 04

 تخصص : تعليمية اللغات  .3

 االسم و اللقب  الرقم  

 رشيدة  عباسة 01

 بحار عائشة  02

 بلكحل سارة 03

 شارف فريدة 04

 هنوس نورية  05



 خليفة تواتي   06

 خوصة لطيفة  07

 سنهاجي سعاد   08

 نقد أدبي حديث و معاصر  تخصص :   .4

 االسم و اللقب  الرقم  

 بلهواري فتحي   01

 بن يوسف شريف  02

 بوعمران إيمان   03

 بومعزة ربيع  04

 صالحة  بوزيد 05

 فراجي رشيد  06

 هني لطيفة  07

 خوجة مليكة  08

 مقبول نادية  09

 ميموني أمينة  10

 حديث و معاصر    أدب عربي تخصص :   .5

 االسم و اللقب  الرقم  

 علي شريف حاجة  01

 بن عائشة أمينة  02

 بن تونسي نجود  03

 دالي براهيم  04

 دهار محمد عالء الدين   05

 وهيبة   الهاشمي 06

 عفاف عائشة  07

 سكران ابتسام  08

 أدب مقارن و عالمي  تخصص :   .6

 االسم و اللقب  الرقم  

 عبد الباقي يمينة  01

 دوبة عبد القادر  02

 تخصص أدب عربي قديم .7

 االسم و اللقب   الرقم 

 حميدات رمزي  01
 


