
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

   يـــــــربـــعـــة واألدب الــــقسم اللغ   
 

 جدول التوقيت الخاص بامتحانات السداسي الثاني
 السنة األولى

 
 

 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30 15:00 – 16:30 
   فقه اللغة  06/05/2017
    نص أدبي قديم 07/05/2017
   علم النحو  09/05/2017
    تاريخ الحضارة 11/05/2017
  النقد األدبي القديم   13/05/2017
 تقنيات البحث    15/05/2017
   والنقد األدبمصادر اللغة،   16/05/2017
    إعالم آلي 18/05/2017
  تقنيات التعبير   20/05/2017
    لغة أجنبية 21/05/2017

 
 
 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

   يـــــــربـــعـــة واألدب الــــقسم اللغ   
 

 السداسي الرابعجدول التوقيت الخاص بامتحانات 
 دراسات لغوية: / تخصص  السنة الثانية

 
 

 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30 15:00 – 16:30 
    نظرية األدب 06/05/2017
   النقد األدبي المعاصر  07/05/2017
    مدارس لسانية 10/05/2017
  علم الصرف   11/05/2017
    العامةمدخل إلى اآلداب  13/05/2017
   النص األدبي العربي المعاصر  15/05/2017
    فلسفة اللغة 16/05/2017
 لسانيات تطبيقية    18/05/2017
 لغة أجنبية    20/05/2017
   مستويات التحليل اللساني  21/05/2017

 
 
 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

   يـــــــربـــعـــة واألدب الــــقسم اللغ   
 

 جدول التوقيت الخاص بامتحانات السداسي الرابع
 السنة الثانية / تخصص : دراسات أدبية

 
 

 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30 15:00 – 16:30 
    نظرية األدب 06/05/2017
   النقد األدبي المعاصر  07/05/2017
    مدارس لسانية 10/05/2017
  علم الصرف   11/05/2017
    مدخل إلى اآلداب العامة 13/05/2017
   النص األدبي العربي المعاصر  15/05/2017
    الحداثة في األدب العربي 16/05/2017
 لسانيات تطبيقية    18/05/2017
 أجنبية لغة    20/05/2017
   الشعرية العربية  21/05/2017

 
 
 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

   يـــــــربـــعـــة واألدب الــــقسم اللغ   
 

 جدول التوقيت الخاص بامتحانات السداسي الرابع
 الثانية / تخصص دراسات نقديةالسنة 

 
 

 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30 15:00 – 16:30 
    نظرية األدب 06/05/2017
   النقد األدبي المعاصر  07/05/2017
    مدارس لسانية 10/05/2017
  علم الصرف   11/05/2017
    مدخل إلى اآلداب العامة 13/05/2017
   النص األدبي العربي المعاصر  15/05/2017
    نقد النقد 16/05/2017
 لسانيات تطبيقية    18/05/2017
 لغة أجنبية    20/05/2017
   المصطلح النقدي  21/05/2017

 
 
 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

   يـــــــربـــعـــة واألدب الــــقسم اللغ   
 
 

 جدول التوقيت الخاص بامتحانات السداسي السادس
 السنة الثالثة

 
 

 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30 15:00 – 16:30 
 المسرح المغاربي    06/05/2017
    أدب الهامش 08/05/2017
 المغاربياألدب الشعبي     09/05/2017
 التفاعلي األدب    11/05/2017
    ي المغاربير النص الشع 14/05/2017
    النص السردي المغاربي 15/05/2017
    الحكامة والمواطنة 17/05/2017

 
 
 
 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
مليانةجامعة الجياللي بونعامة خميس   

   يـــــــربـــعـــة واألدب الــــقسم اللغ   
 

 جدول التوقيت الخاص بامتحانات السداسي الرابع
 تخـــصص : أدب جــــزائــــري   -) ماستـــر (  ى ــــالسنة األول

 
 

 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30 15:00 – 16:30 
  الحديثالنثر الجزائري    06/05/2017
   المسرح الجزائري  08/05/2017
    تقنيات البحث 09/08/2017
  تحليل الخطاب   10/05/2017
   النسقيمناهج النقد   13/05/2017
   تاريخ الجزائر الثقافي  14/05/2017
  تعليمية اللغة العربية   15/05/2017
 إعالم آلي    16/05/2017
   الحديثالشعر الجزائري   17/05/2017
    األدب الجزائري المكتوب بالفرنسية 20/05/2015

 
 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

 قسم اللغــــة واألدب الـــعـــربـــــــي     
 

 الرابع جدول التوقيت الخاص بامتحانات السداسي
 تخـــصص : لسانيات عامة   -السنة األولــــى ) ماستـــر (  

 
 

 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30 15:00 – 16:30 
  قضايا نحوية   06/05/2017
   النظريات اللسانية المعاصرة  08/05/2017
    والرسائل المذكراتتقنيات كتابة  09/08/2017
  يات التداوليةناللسا   10/05/2017
   السيميولوجيا  13/05/2017
   علم األصوات الوظيفي  14/05/2017
  تحقيق المخطوط   15/05/2017
 إعالم آلي    16/05/2017
   نظرية الحجاج  17/05/2017
    صناعة المعاجم 20/05/2015

 
 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التعليم العالي والبحث العلمي وزارة  

 
 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

 قسم اللغــــة واألدب الـــعـــربـــــــي     
 

 جدول التوقيت الخاص بامتحانات السداسي الرابع
 نقد حديث ومعاصرصص : ــتخ  -ر ( ى ) ماستــــــالسنة األول

 
 

 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30 15:00 – 16:30 
  السرديات   06/05/2017
   الثقافة والنقد الثقافي  08/05/2017
    تحقيق المخطوطات 09/08/2017
  منهجية البحث األدبي   10/05/2017
   علم المصطلح  13/05/2017
   نظرية النص والتناص  14/05/2017
  والرسائل المذكراتتقنيات كتابة    15/05/2017
 إعالم آلي    16/05/2017
   نظريات التأويل والتلقي  17/05/2017
    األدبيمناهج النقد  20/05/2015

 
 
 


