
 2019/ 15/09إلى  03/09/2019رزنامة االمتحان االستدراكي األّول والّثاني للفترة الممتدة من :  

ّول ي  األــــــــــــــــداسالسّ   

ليسانس السنة األولى  اليوم السنة الثانية لغة السنة الثانية أدب 

 الثالاثء  09.00-1100 09.00-1100 09.00-1100

03 /09 /2019 

 

 علم النـــــحو   علم النـــــحو نقـــد قديم 

11.15-12.15 11.15-12.15 11.15-12.15 

 لسانيات عامة                لسانيات عامة علم الصــرف 

 الأربعاء  09.00-1100 09.00-1100 09.00-1100

04 /09 /2019 
 

 بالغــــــة 
 

 نص حديث
 

 نص حديث  
 

11.15-12.15 11.15-12.15 11.15-12.15 

 نص أدبي 
 

 قد حديثن
 

 قد حديثن
 

 امخليس  09.00-1100 09.00-1100 09.00-1100

05 /09 /2019 

 

 

 أسلوبية  أسلوبية  تقنيات التعبير 

11.15-12.15 11.15-12.15 11.15-12.15 

 داللــــــــة                            أ دب مغاربي                     علــــــوم القــــرآن

 الاحد  09.00-1100 09.00-1100 09.00-1100

08 /09 /2019 
 

 أدب مقارن أدب مقارن  عــــــروض
11.15-12.15 11.15-12.15 11.15-12.15 

 مناهج  نقدية مناهج نقدية تقنيات البحث 

 االثني  09.00-1100 09.00-1100 09.00-1100

09 /09 /2019 
 

 أصول النحو                      أدب شعبي  إعالم آلــي

11.15-12.15 11.15-12.15 11.15-12.15 

 لغة أجنبية                      لغة أجنبية لغة أجنبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019/ 15/09إلى  03/09/2019رزنامة االمتحان االستدراكي األّول والّثاني للفترة الممتدة من :  

الثاني ي  ــــــــــــــــداسالسّ   

ليوم ا الس نة الثانية لغة  الس نة الثانية أأدب  الس نة الأول   

 الثالثاء 09.00-1100 09.00-1100 09.00-1100

10 /09 /2019 
 

الصرفعلم  علم النحو  علم الصرف 

11.15-12.15 11.15-12.15 11.15-12.15 

 أ عالمي  أدب عالمي تاريخ الحضارة

 االربعاء 09.00-1100 09.00-1100 09.00-1100
11/09/2019 
 

 نص معاصر  نص معاصر  فقه اللغة       

11.15-12.15 11.15-12.15 11.15-12.15 

 معاصرنقد   نقد معاصر نص أدبي قديم   

 الخميس 09.00-1100 09.00-1100 09.00-1100
12/09/2019  مدارس لسانية مدارس لسانية  نقـــد قديم 

11.15-12.15 11.15-12.15 11.15-12.15 

 لسانيات تطبيقية إعالم آلــــي
 

 لسانيات تطبيقية       
 

 السبت 09.00-1100 09.00-1100 09.00-1100
14/09/2019  لغة أجنبية  

 
 لغة أجنبية 

 
 لغة أجنبية

 
11.15-12.15 11.15-12.15 11.15-12.15 

 نظرية األدب نظرية األدب    مصادر اللغة واألدب            
 االحد 09.00-1100 09.00-1100 09.00-1100

15/09/2019  أدب شعبي  تقنيات البحث 
 

 مستويات التحليل الللساني

11.15-12.15 11.15-12.15 11.15-12.15 

 تقنيات التعبير

 
 فلسفة اللغة      أ دب جزائري قديم            

 

 حجرات االمتحان 

1ماستر  المستوى    السنة أولى ليسانس  السنةالثانية لغة  السنة الثانية أدب    

" 1حجرة" " 21مدرج ج "   20مدرج "ب"    ( 19مدرج ا)     القاعة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2019-2018رزنامة االمتحان االستدراكي الثاني للسنة األولى ماستر

 أدب جزائـــــــــــــــــري                                  لسانيات تطبيقيية                                                 

 اليوم   التوقيت  المقياس
  أدب الرحلة الصوتيات العامة

09.00-1100 
 الثالاثء 

03 /09 /2019 

 اللسانيات االجتماعية 
 
 

األدبي علم االجتماع   11.15-12.15 

 تقنيات الكتابة  
 

  تقنيات البحث
09.00-1100 

 الأربعاء 

04 /09 /2019  
 الرواية الجزائرية  تحليل الطرائق  

 

11.15-12.15 

  أدب تفاعلي  عربية التخصص 
09.00-1100 

 امخليس 

 12.15-11.15 نثر جزائري حديث تعليمية النصوص  2019/ 09/ 05

  نثر جزائري بالفرنسية اللسانيات قضايا 
09.00-1100 

 الأحد 

80 /09 /2019  التخطيط اللغوي  
 

 12.15-11.15 شعر جزائري حديث

 إعالم آلي
 

  إعالم آلي
09.00-1100 

 االثني 

09 /09 /2019 
 فقه اللغة المقارن 

 
 12.15-11.15 البوييطيقا

 

 

 حجرات االمتحان 

1ماستر  المستوى    السنة أولى ليسانس  السنةالثانية لغة  السنة الثانية أدب    

" 1حجرة" " 21مدرج ج "   20مدرج "ب"    ( 19مدرج ا)     القاعة 

 

  


