
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 خميس مليانةالجياللي بونعامة بجامعة 
 و اللغات اآلدابكلية 

 قســـم اللغــــة واألدب العربــــي
 جدول توزيع امتحانات االستدراك الثاني

 السنة األولى

 التاريخ التوقيت القاعة المقياس

)ع القوي(يمنقد قد 1مدرج   03:8-18388  2015جوان20السبت  
)شيهان(علم النحو 1مدرج   1:388-133:8  

)شيهان(فقه اللغة 1مدرج   03:8-18388  4813جوان21األحد 
)قرمال/زهرة(تقنيات البحث 1مدرج   1:388-133:8  

)حمادوش(حضارة 1مدرج   03:8-18388  4813جوان22اإلثنين 
()يعقوبي/زهرةتقنيات التعبير 1مدرج   1:388-133:8  

(بن شهدة)مصادر 1مدرج   03:8-18388  4813جوان 23الثالثاء  
(مهدان)نص أدبي قديم 1مدرج   1:388-133:8  

 اللغة األجنبية
(/قرآن/حبيش/هشامعثمانين) 1مدرج   03:8-18388  4813جوان 24األربعاء  

(بوعمران)إعالم آلي 1مدرج   1:388-133:8  

// 
03:8-18388  4813جوان25الخميس 
1:388-133:8  

 ( بالقطب القديم.1المدرج)3 مالحظة

 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 خميس مليانةالجياللي بونعامة بجامعة 
 و اللغات اآلدابكلية 

 قســـم اللغــــة واألدب العربــــي
 جدول توزيع امتحانات االستدراك الثاني

 السنة الثانية

 التاريخ التوقيت القاعة المقياس

)امزايني(علم الصرف (30/34ق)   03:8-18388  2015جوان20السبت  
)عبد القوي(نقد أدبي معاصر (30/34ق)   1:388-133:8  

)عماريش(مدارس لسانية (30/34ق)   03:8-18388  
 فلسفة اللغة/ 4813جوان21األحد

 نقد ومعارف/الحداثة
(/جوابلية/رحماني)حراث  

(30/34ق)  1:388-133:8  

مستويات التحليل اللساني/ شعرية 
عربية/ نقد أدبي 

(مبدوعة/بردي)جزائري  
(30/34ق)  03:8-18388  4813جوان22اإلثنين 

)بعاش(لسانيات تطبيقية (30/34ق)   1:388-133:8  
)قدار(نظرية األدب (30/34ق)   03:8-18388  4813جوان 23الثالثاء  

)مهدان(بي معاصرنص أد (30/34ق)   1:388-133:8  
 اللغة األجنبية

(30/34ق) )عثمانين/قرآن/حبيش/هشام(  03:8-18388  
 4813جوان 24األربعاء 

 مدخل إلى األدب العالمي
(30/34ق) )تومليلين(  1:388-133:8  

// 
183:8-14388  

03:8-18388  
10388-133:8  

 لقديمبالقطب ا (30/34مالحظة3القاعات)      



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 خميس مليانةالجياللي بونعامة بجامعة 
 و اللغات اآلدابكلية 

 قســـم اللغــــة واألدب العربــــي
 جدول توزيع امتحانات االستدراك الثاني 

 السنة الثالثة

خالتاري التوقيت القاعة المقياس  

)بن عتو(السرديات 4مدرج   03:8-18388  
 2015جوان20السبت 

(بلكاتب)أدب معاصر 4مدرج   1:388-133:8  

(الكالدي)األجنبيةاآلداب  4مدرج   03:8-18388  
 4813جوان21األحد

(قاضي)المدارس اللسانية 4مدرج   1:388-133:8  

(مداور)شعـــرية 4مدرج   03:8-18388  
 4813جوان22اإلثنين

(عماريش/مبدوعة)اسيميولوجي 4مدرج   1:388-133:8  

(ليتيم/بن شهدة/قدار)األسلوبية 4مدرج   03:8-18388  
 4813جوان 23الثالثاء 

4مدرج (قدار)النقد المعاصر  1:388-133:8  

(عثمانين قرآن /)اللغة األجنبية 4مدرج   03:8-18388  
 4813جوان 24األربعاء 

(تومليلين/بن حليمة)أدب مقارن 4مدرج   1:388-133:8  

// 
03:8-18388  4813جوان25الخميس 
1:388-133:8  

 ( بالقطب القديم30/34مالحظة3القاعات)      



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 خميس مليانةالجياللي بونعامة بجامعة 
 كلية اآلداب و اللغات
العربــــيقســـم اللغــــة واألدب   

 جدول توزيع امتحانات االستدراك الثاني 
علوم اللغة-ماستر -السنة األولى  

 التاريخ التوقيت القاعة المقياس

/دريمالصرف 1ق   03:8-18388  2015جوان20السبت  
/دريممعجميات 1ق   1:388-133:8  

/قرمالتقنيات البحث 1ق   03:8-18388  4813جوان21األحد 
/قاضيأصول النحو 1ق   1:388-133:8  

/عماريشلسانيات 1ق   03:8-18388  4813جوان22اإلثنين 
/دريمفقه اللغة 1ق   1:388-133:8  
/حمرانيالبالغة 1ق   03:8-18388  4813جوان 23الثالثاء  
1ق //  1:388-133:8  

/عثمانيناللغة األجنبية 1ق   03:8-18388  4813جوان 24األربعاء  
// 1:388-133:8  

// 
03:8-18388  4813جوان25ميسالخ 
1:388-133:8  

 ( بالقطب القديم81مالحظة3القاعة)      
 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 خميس مليانةالجياللي بونعامة بجامعة 
 كلية اآلداب و اللغات

 قســـم اللغــــة واألدب العربــــي
 جدول توزيع امتحانات االستدراك الثاني 

مناهج النقد المعاصر -ماستر -السنة األولى  

 التاريخ التوقيت القاعة المقياس

/مالحيالمنهج البنيوي 1ق   03:8-18388  2015جوان20السبت  
/مالحيولوجيالمنهج السمي 1ق   1:388-133:8  

/بوجلةالمنهج النفسي 1ق   03:8-18388  4813جوان21األحد 
1ق //  1:388-133:8  

/مالحيالمنهج التاريخي 1ق   03:8-18388  4813جوان22اإلثنين 
1ق //  1:388-133:8  

/طويلالنظريات اللسانية 1ق   03:8-18388  4813جوان 23الثالثاء  
/طويلمعجميات 1ق   1:388-133:8  

/عثمانيناللغة الفرنسية 1ق   03:8-18388  4813جوان 24األربعاء  
// 1:388-133:8  

// 
03:8-18388  4813جوان25الخميس 
1:388-133:8  

 ( بالقطب القديم81مالحظة3القاعة)      
 



 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 خميس مليانةالجياللي بونعامة بجامعة 
 كلية اآلداب و اللغات

 قســـم اللغــــة واألدب العربــــي
 جدول توزيع امتحانات االستدراك الثاني 

أدب جزائري-ماستر -السنة األولى  

 التاريخ التوقيت القاعة المقياس

/ملفوفشعر جزائري حديث 1ق   03:8-18388  2015جوان20السبت  
/مكاكينقد جزائري 1ق   1:388-133:8  

/ملفوفنثر جزائري حديث 1ق   03:8-18388  4813جوان21األحد 
/مكاكينظرية األدب 1ق   1:388-133:8  

/مداورأدب جزائري مكتوب بالفرنسية 1ق   03:8-18388  4813جوان22اإلثنين 
/حميداتوتحليل الخطاب 1ق   1:388-133:8  
/حميداتوالرواية الجزائرية 1ق   03:8-18388 جوان 23الثالثاء  

/حبيشترجمة 4813 1ق   1:388-133:8  

/تونسيتاريخ الجزائر 1ق   03:8-18388  24األربعاء  
 4813جوان

// 1:388-133:8  

// 
03:8-18388  4813جوان25الخميس 
1:388-133:8  

 ( بالقطب القديم81مالحظة3القاعة)      
 


