رزنامة امتحانات السداسي الأول 2017/ 2018 

السنة الثانية ماستر
السنة الأولى ماستر
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة 01

التوقيت


التاريخ
نقد حديث ومعاصر
لسانيات عامة 
أدب جزائري
نقد حديث ومعاصر
لسانيات عامة
أدب جزائري
نقد ومناهج
لسانيات عامة
دراسات أدبية
دراسات لغوية
دراسات نقدية
دراسات أدبية
لغة وأدب عربي














علم الصرف
08:30-10:00

الأحد

07/01/2018









المناهج النقدية المعاصرة

10:30-12:00

تداولية النص الادبي
استراتيجية الخطاب
الأدب الشعبي الجزائري
سرديات
نظريات لسانية معاصرة 
الشعر الجزائري القديم







13:00-14:30







الأدب المقارن
لسانيات النص
قضايا النص الشعري الحد




15:00-16:30







النقد البنيوي
منهجية البحث
جماليات السرد العربي القديم




08:30-10:00

الاثنين

08/01/2018












تقنيات التعبير
10:30-12:00










نص أدبي حديث

13:00-14:30

تقنيات إنجاز الرسائل
اللسانيات الحاسوبية
الشعر الجزائري المعاصر
نظرية النص والتناص
نظرية الحجاج
نظرية الأدب







15:00-16:30








Journée libre

Journée Libre

Journée
libre
08:30-10:00

الثلاثاء

09/01/2018
لسانيات النص
التخطيط اللغوي
الشعر العربي الح والمع
تحقيق المخطوط
صناعة المعاجم
النقد السياقي



10:30-12:00










13:00-14:30












15:00-16:30











بلاغة عربية
08:30-10:00

الأربعاء

10/01/2018










النقد الأدبي الحديث


10:30-12:00







قراءة النصوص النقدية
علم الدلالة
أدب الطفل


13:00 -14:30

Journée libre
Journée libre





15:00- 16:30







ترجمة المصطلحات النق
المعجمية
الآداب العالمية المعاصرة


08:30-10:30


الخميس


11/01/2018

الشعرية العربية


الشعرية العربية



النقد الجزائري المع


مناهج النقد الأدبي


قضايا صرفية


تحليل الخطاب






10:30-12:00












اللغة  الأجنبية

13:00-14:30











نص أدبي قديم

15:00-16:30



التاريخ
التوقيت
السنة الأولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الأولى ماستر
السنة الثانية ماستر


لغة وأدب عربي
دراسات أدبية
دراسات نقدية 
دراسات لغوية
دراسات أدبية
لسانيات عامة
نقد ومناهج
أدب جزائري
لسانيات عامة
نقد حديث ومعاصر
أدب جزائري
لسانيات عامة
نقد حديث ومعاصر

السبت
13/01/2018
08:30-10:00
تقنيات البحث













10:30-12:00

الأسلوبية وتحليل الخطاب










13:00-14:30








إشكالية  البحث


اللغة الأجنبية


اللغة الأجنبية



تاريخ الصحافة الجز


اللسانيات الوظيفية


نظرية الأجناس الأدبية


15:00-16:30




قضايا  النص الشعري القد
المدارس النحوية
الأدب الجزائري







الأحد
14/01/2018
08:30-10:00







النثر الجزائري القديم

لسانيات تداولية

نظرية التلقي والتاويل

أعلام الفكر الجز

النقد اللساني

نقد النقد


10:30-12:00




اللغة الأجنبية 
نظرية النظم
النقد السيميائي







13:00-14:30
العروض وموسيقى الشعر













15:00-16:30

علم النحو










الاثنين
15/01/2018
08:30-10:00

Journée
Libre      


Journée libre

السرديات العربية الحديثة
أدب جزائري
التحليل النفسي للأدب







10:30-12:00





الأدب الجز المكتوب بالفر

تحقيق المخطوط

علم المصطلح

علم  المصطلح النقدي

تعليمية اللغة

تعليمية اللغة


13:00-14:30













15:00-16:30













الثلاثاء
16/01/2018
08:30-10:00

مدخل إلى الأدب المغاربي
فلسفة النقد الأدبي
علم الدلالة 


Journée libre









10:30-12:00
اللغة الأجنبية 











13:00-14:30





النقد الأدبي الجزائري

سيميولوجيا

النقد الثقافي


الرواية الجزائرية

علم اللهجات

علم المعاجم


15:00-16:30












الأربعاء
17/01/2018
08:30-10:00

مدخل إلى الأدب المقارن

Journée libre








10:30-12:00





مصادر الادب الجزائري

صوتيات عربية

منهجية البحث

نظريات نقدية معاصرة
العلل النحوية
البيبليوغرافيا وتنسيق المذكرة

13:00-14:30












15:00-16:30
نقد أدبي قديم











الخميس
18/01/2018



08:30-10:00





Journée libre
اللغة الأجنبية
تقنية كتابة الرسائل
تقنية كتابة الرسائل
أخلاقيات المهنة

10:30-12:00
إعلام آلي











13:00-14:30

الأدب الشعبي العام
نظرية الأجناس الأدبية
أصول النحو








15:00-16:30











السبت 
20/01/2018
08:30-10:00
علوم القرآن













10:30-12:00


لسانيات عامة










13:00-14:30














15:00-16:30




الأدب الصوفي
المصطلحية
النقد الاجتماعي






الأحد 
21/01/2018
10:30-12:00




منهجية البحث الأدبي
لسانيات عربية
تطبيقات نقدية






الاثنين
22/01/2018
10:30-12:00




الأدب العربي والاستشراق
ترجمة المصطلحات النقدية
النقد الأدبي الجزائري








