
 

 

  

 

 والسادس الخامس للسداسي االستدراكية االختبارات رزنامة

(20 – 20/11/0202) 

 

 أدب عربية / لثالسنة الثا -

 لسانيات عامةة / لثالثا السنة -

 

 الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قالمت 1945ماي  8جامعت 

 كليت اآلداب واللغاث
 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de L’enseignement Supérieur 
et de la recherche scientifique 
Université 8 Mai 1945 Guelma 
Faculté des Lettres et des Langues 

Département de Langue et littérature arabe 

 

 



 والسادس لسداسي الخامسل يةستدراكاالختبارات الارزنامة 

 

 أدب عربي تخصص:السنة الثالثة/  -

 استدراك السداسي األول استدراك السداسي األول 

 التوقيت
 االثنين

20/11/0202 
 الثالثاء

20/11/0202 
 االربعاء

20/11/0202 
 الخميس

20/11/0202 

 سا0022 –سا 0022
 األدب الصوفي

 كربوشد0 
 األدب واالستشراق

 بن قيراط
 النص الشعري المغاربي

 د/ سليمة العقوني
 النص السردي المغاربي

 د0 سعيد بومعزة

 سا12022 –سا 0022
 أدب الطفل

 عساسلةد0 
 منهجية البحث

 د0 زقادة
 األدب الشعبي المغاربي

 د/ شوقي زقادة
 المسرح المغاربي
 د0 وردة حالسي

 سا11022 –سا 2212
قضايا النص الشعري 

 الحديث
 د0 العقوني

 قضايا النص الشعري القديم
 د0 سعدوني

 األدب المقارن
أ0 راية  -أ0 بشرى الشمالي
 شاوي

 الحكامة والمواطنة
 د0 علي حفظ هللا

 سا10022 –سا 11022
 القديم جماليات السرد
 أ0د/ معلم

 لغة أجنبية
 األدب الهامشي

 قيراطأ0 حنان بن 
 

 سا10022 – 10022
 الحديثة السرديات العربية

 بومعزةد0 
 آداب عالمية معاصرة

 أ0 الشمالي
  

 21القاعة:  21القاعة:  21القاعة:  21القاعة:  

 

 

 



 

 

 رزنامة االختبارات االستدراكية للسداسي الخامس والسادس

 

  عامةتخصص: لسانيات السنة الثالثة/  -

 استدراك السداسي األول استدراك السداسي األول 

 التوقيت
 االثنين

20/11/0202 
 الثالثاء

20/11/0202 
 االربعاء

20/11/0202 
 الخميس

20/11/0202 

 سا0022 –سا 0022
 لسانيات عربية

 ح0 روابحيةد0 
 علم الداللة

 حمايديةد0 
 أصول النحو

 د0 نبيلة قريني
 صوتيات

 د0 عبد الغني بوعمامة

 سا12022 –سا 0022
 مدارس نحوية

 / قرينيد0 
 منهجية البحث

 د0 زقادة
 علم التراكيب

 د0 طاهر نعيجة
 علم الداللة

 د0 كمال حمالوي

 سا11022 –سا 12022
 المصطلحية
 د0 جودي

 أدب جزائري
 حالسي

 نحو وظيفي
 د0 صويلح قاشي

 الحكامة والمواطنة
 د0أسماء حمايدية

 سا10022 –سا 11022
 لسانيات النص

 قاشيد0 
 نظرية النظم
 د0 دبيش

 علم المفردات
د0 وفاء  -د0 حدة روابحبة
 دبيش

 

 سا10022 – 10022
 المعجمية

 نعيجـــــــةد0 
 ترجمة المصطلح

 د0 حمالوي
  

 20القاعة:  20القاعة:  20القاعة:  20القاعة:  
 

 


