
        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية

           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي
جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة 

كليـــة كليـــة كليـــة كليـــة ::::اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات 
الورقةالورقةالورقةالورقة::::01010101قســــم قســــم قســــم قســــم ::::اللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربى

اهلوسم احلامعياهلوسم احلامعياهلوسم احلامعياهلوسم احلامعي::::2019/20182019/20182019/20182019/2018

جــدول توقيت إمتحانات السداسي األول /االستدراكي
مكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانالتوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيتاهلقيــاساهلقيــاساهلقيــاساهلقيــاساهلستوىاهلستوىاهلستوىاهلستوى/ / / / التخصصالتخصصالتخصصالتخصصالتاريخالتاريخالتاريخالتاريخ

ق �16مل الرصف�مل الرصف�مل الرصف�مل الرصف أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س
ا���رج 02الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 17نظرية أ�دبنظرية أ�دبنظرية أ�دبنظرية أ�دبالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27قضا  النص الشعري احلديثقضا  النص الشعري احلديثقضا  النص الشعري احلديثقضا  النص الشعري احلديثالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19لسانيات النصلسانيات النصلسانيات النصلسانيات النصالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

أ�دب املقارنأ�دب املقارنأ�دب املقارنأ�دب املقارنالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجنظر ت لسانية معارصةنظر ت لسانية معارصةنظر ت لسانية معارصةنظر ت لسانية معارصةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق09:0018-10:30الشعر اجلزا/ري القدميالشعر اجلزا/ري القدميالشعر اجلزا/ري القدميالشعر اجلزا/ري القدميماسرتماسرتماسرتماسرت1111 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

ا���رجالرسد تالرسد تالرسد تالرسد تماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
اسرتاتيجية اخلطاباسرتاتيجية اخلطاباسرتاتيجية اخلطاباسرتاتيجية اخلطابماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق 13أ�دب الشعيب اجلزا/ريأ�دب الشعيب اجلزا/ريأ�دب الشعيب اجلزا/ريأ�دب الشعيب اجلزا/ريماسرتماسرتماسرتماسرت2222 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

تداولية النص أ�ديبتداولية النص أ�ديبتداولية النص أ�ديبتداولية النص أ�ديبماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
ق 16تقAيات التعبريتقAيات التعبريتقAيات التعبريتقAيات التعبري أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س

ا���رج 02الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 17نص 2ٔديب معارصنص 2ٔديب معارصنص 2ٔديب معارصنص 2ٔديب معارصالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27جاملية الرسد القدميجاملية الرسد القدميجاملية الرسد القدميجاملية الرسد القدميالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19مهنجية البحثمهنجية البحثمهنجية البحثمهنجية البحثالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

13:00-14:30النقد البFGويالنقد البFGويالنقد البFGويالنقد البFGويالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
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عععع    قققق

13:00-14:30النقد البFGويالنقد البFGويالنقد البFGويالنقد البFGويالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجنظرية احلIاجنظرية احلIاجنظرية احلIاجنظرية احلIاجماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق18نظرية أ�دبنظرية أ�دبنظرية أ�دبنظرية أ�دبماسرتماسرتماسرتماسرت1111 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

ا���رجنظرية النص والتناصنظرية النص والتناصنظرية النص والتناصنظرية النص والتناصماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
اMلسانيات احلاسوبيةاMلسانيات احلاسوبيةاMلسانيات احلاسوبيةاMلسانيات احلاسوبيةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق 13الشعر اجلزا/ري املعارصالشعر اجلزا/ري املعارصالشعر اجلزا/ري املعارصالشعر اجلزا/ري املعارصماسرتماسرتماسرتماسرت2222 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

تقAيات اجناز الرسائلتقAيات اجناز الرسائلتقAيات اجناز الرسائلتقAيات اجناز الرسائلماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
ق 16بالSة عربيةبالSة عربيةبالSة عربيةبالSة عربية أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س

ا���رج 02الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 17نقد 2ٔديب معارصنقد 2ٔديب معارصنقد 2ٔديب معارصنقد 2ٔديب معارصالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق227ٔدب الطفل2ٔدب الطفل2ٔدب الطفل2ٔدب الطفلالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق �19مل اXال�Vمل اXال�Vمل اXال�Vمل اXالVالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

قراءة النصوص النقديةقراءة النصوص النقديةقراءة النصوص النقديةقراءة النصوص النقديةالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجصنا�ة املعامجصنا�ة املعامجصنا�ة املعامجصنا�ة املعامجماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق09:0018-10:30النقد الس^يايقالنقد الس^يايقالنقد الس^يايقالنقد الس^يايقماسرتماسرتماسرتماسرت1111 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

ا���رجحتقFق ا`طوطحتقFق ا`طوطحتقFق ا`طوطحتقFق ا`طوطماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
التخطيط اMلغويالتخطيط اMلغويالتخطيط اMلغويالتخطيط اMلغويماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق 13الشعر العريب املعارصالشعر العريب املعارصالشعر العريب املعارصالشعر العريب املعارصماسرتماسرتماسرتماسرت2222 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

لسانيات النصلسانيات النصلسانيات النصلسانيات النصماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
ق 16نص 2ٔديب قدمينص 2ٔديب قدمينص 2ٔديب قدمينص 2ٔديب قدمي أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س

ا���رج 02الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 17اMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق227ٓداب �املية معارصة2ٓداب �املية معارصة2ٓداب �املية معارصة2ٓداب �املية معارصةالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19املعجميةاملعجميةاملعجميةاملعجميةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

j14:30-13:00رمجة املصطلhات jرمجة املصطلhات jرمجة املصطلhات jرمجة املصطلhات الثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجقضا  رصفFةقضا  رصفFةقضا  رصفFةقضا  رصفFةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق18حتليل اخلطابحتليل اخلطابحتليل اخلطابحتليل اخلطابماسرتماسرتماسرتماسرت1111 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

ا���رجمAاجه النقد أ�ديبمAاجه النقد أ�ديبمAاجه النقد أ�ديبمAاجه النقد أ�ديبماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
الشعرية العربيةالشعرية العربيةالشعرية العربيةالشعرية العربيةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
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الشعرية العربيةالشعرية العربيةالشعرية العربيةالشعرية العربيةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق 13النقد اجلزا/ري املعارصالنقد اجلزا/ري املعارصالنقد اجلزا/ري املعارصالنقد اجلزا/ري املعارصماسرتماسرتماسرتماسرت2222 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

الشعرية العربيةالشعرية العربيةالشعرية العربيةالشعرية العربيةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث



        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية

           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي
جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة 

كليـــة كليـــة كليـــة كليـــة ::::اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات 
الورقةالورقةالورقةالورقة::::02020202قســــم قســــم قســــم قســــم ::::اللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربى

اهلوسم احلامعياهلوسم احلامعياهلوسم احلامعياهلوسم احلامعي::::2019/20182019/20182019/20182019/2018

جــدول توقيت إمتحانات السداسي األول /االستدراكي
مكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانالتوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيتاهلقيــاساهلقيــاساهلقيــاساهلقيــاساهلستوىاهلستوىاهلستوىاهلستوى/ / / / التخصصالتخصصالتخصصالتخصصالتاريخالتاريخالتاريخالتاريخ

ق 16تقAيات البحثتقAيات البحثتقAيات البحثتقAيات البحث أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س
ا���رج 02الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 17أ�سلوبFـــــــــــــــةأ�سلوبFـــــــــــــــةأ�سلوبFـــــــــــــــةأ�سلوبFـــــــــــــــةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27قضا  النص الشعري القدميقضا  النص الشعري القدميقضا  النص الشعري القدميقضا  النص الشعري القدميالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19املدارس النحويةاملدارس النحويةاملدارس النحويةاملدارس النحويةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

أ�دب اجلزا/ريأ�دب اجلزا/ريأ�دب اجلزا/ريأ�دب اجلزا/ريالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق09:0018-10:30ٕاشاكلية البحثٕاشاكلية البحثٕاشاكلية البحثٕاشاكلية البحثماسرتماسرتماسرتماسرت1111 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

ا���رجاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
اMلسانيات الوظيفFةاMلسانيات الوظيفFةاMلسانيات الوظيفFةاMلسانيات الوظيفFةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق t13رخي الصhافة اجلزا/ريtرخي الصhافة اجلزا/ريtرخي الصhافة اجلزا/ريtرخي الصhافة اجلزا/ريماسرتماسرتماسرتماسرت2222 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

نظرية أ�جAاسنظرية أ�جAاسنظرية أ�جAاسنظرية أ�جAاسماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
ق 16عروض وموس^يقى الشعرعروض وموس^يقى الشعرعروض وموس^يقى الشعرعروض وموس^يقى الشعر أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س

ا���رج 02الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق �17مل الرصف�مل الرصف�مل الرصف�مل الرصفالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27اMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19نظرية الشعر عند الفالسفةنظرية الشعر عند الفالسفةنظرية الشعر عند الفالسفةنظرية الشعر عند الفالسفةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

13:00-14:30النقد الس^مييايئالنقد الس^مييايئالنقد الس^مييايئالنقد الس^مييايئالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
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13:00-14:30النقد الس^مييايئالنقد الس^مييايئالنقد الس^مييايئالنقد الس^مييايئالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجلسانيات تداوليةلسانيات تداوليةلسانيات تداوليةلسانيات تداوليةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق18النرث اجلزا/ري القدميالنرث اجلزا/ري القدميالنرث اجلزا/ري القدميالنرث اجلزا/ري القدميماسرتماسرتماسرتماسرت1111 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

ا���رجنظرية التzٔويلنظرية التzٔويلنظرية التzٔويلنظرية التzٔويلماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
النقد اMلساينالنقد اMلساينالنقد اMلساينالنقد اMلساينماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق 213ٔ�الم الفكر2ٔ�الم الفكر2ٔ�الم الفكر2ٔ�الم الفكرماسرتماسرتماسرتماسرت2222 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

نقد النقدنقد النقدنقد النقدنقد النقدماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
ق 16اMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبية أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س

ا���رج 02أ�دب املغاريبأ�دب املغاريبأ�دب املغاريبأ�دب املغاريبالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق �17مل اXال�Vمل اXال�Vمل اXال�Vمل اXالVالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15فلسفة النقدفلسفة النقدفلسفة النقدفلسفة النقدالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27الرسد ت احلديثةالرسد ت احلديثةالرسد ت احلديثةالرسد ت احلديثةالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 219ٔدب جزا/ري2ٔدب جزا/ري2ٔدب جزا/ري2ٔدب جزا/ريالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

التhليل النفيس لٔ�دبالتhليل النفيس لٔ�دبالتhليل النفيس لٔ�دبالتhليل النفيس لٔ�دبالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجحتقFق ا`طوطحتقFق ا`طوطحتقFق ا`طوطحتقFق ا`طوطماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق09:0018-10:30أ�دب اجلزا/ري املك�وب �لفر�س^يةأ�دب اجلزا/ري املك�وب �لفر�س^يةأ�دب اجلزا/ري املك�وب �لفر�س^يةأ�دب اجلزا/ري املك�وب �لفر�س^يةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

ا���رج�مل املصطلح�مل املصطلح�مل املصطلح�مل املصطلحماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
تعلميية اMلغةتعلميية اMلغةتعلميية اMلغةتعلميية اMلغةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق �13مل املصطلح النقدي�مل املصطلح النقدي�مل املصطلح النقدي�مل املصطلح النقديماسرتماسرتماسرتماسرت2222 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

تعلميية اMلغةتعلميية اMلغةتعلميية اMلغةتعلميية اMلغةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
ق 16نقد 2ٔديب قدمينقد 2ٔديب قدمينقد 2ٔديب قدمينقد 2ٔديب قدمي أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س

ا���رج 02الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 17أ�دب املقارنأ�دب املقارنأ�دب املقارنأ�دب املقارنالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27أ�دب الصويفأ�دب الصويفأ�دب الصويفأ�دب الصويفالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19املصطلحيةاملصطلحيةاملصطلحيةاملصطلحيةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

13:00-14:30النقد �ج�عيالنقد �ج�عيالنقد �ج�عيالنقد �ج�عيالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجس^مييولوجFاس^مييولوجFاس^مييولوجFاس^مييولوجFاماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق18النقد أ�ديب اجلزا/ريالنقد أ�ديب اجلزا/ريالنقد أ�ديب اجلزا/ريالنقد أ�ديب اجلزا/ريماسرتماسرتماسرتماسرت1111 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

ا���رجالنقد الثقايفالنقد الثقايفالنقد الثقايفالنقد الثقايفماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
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ا���رجالنقد الثقايفالنقد الثقايفالنقد الثقايفالنقد الثقايفماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
�مل اMلهIات�مل اMلهIات�مل اMلهIات�مل اMلهIاتماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق 13الرواية اجلزا/ريةالرواية اجلزا/ريةالرواية اجلزا/ريةالرواية اجلزا/ريةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

�مل املعامج�مل املعامج�مل املعامج�مل املعامجماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث



        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية        احلمهورية احلزائرية الدميقراطية الشعبية

           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي           وزارة التعليم العامن و البحث العلمي
جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة جامعـــــــة الجياللي بونعامة خميس مليانـــة 

كليـــة كليـــة كليـــة كليـــة ::::اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات اآلداب و اللغـــات 
الورقةالورقةالورقةالورقة::::03030303قســــم قســــم قســــم قســــم ::::اللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربىاللغة و األدب العربى

اهلوسم احلامعياهلوسم احلامعياهلوسم احلامعياهلوسم احلامعي::::2019/20182019/20182019/20182019/2018

جــدول توقيت إمتحانات السداسي األول /االستدراكي
مكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانمكان اجراء االمتحانالتوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيتاهلقيــاساهلقيــاساهلقيــاساهلقيــاساهلستوىاهلستوىاهلستوىاهلستوى/ / / / التخصصالتخصصالتخصصالتخصصالتاريخالتاريخالتاريخالتاريخ

ق 16ٕا�الم 2ٓيلٕا�الم 2ٓيلٕا�الم 2ٓيلٕا�الم 2ٓيل أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س
ا���رج 02أ�دب الشعيبأ�دب الشعيبأ�دب الشعيبأ�دب الشعيبالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 217ٔصول النحو2ٔصول النحو2ٔصول النحو2ٔصول النحوالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15نظرية أ�جAاسنظرية أ�جAاسنظرية أ�جAاسنظرية أ�جAاسالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27مهنجية البحث أ�ديبمهنجية البحث أ�ديبمهنجية البحث أ�ديبمهنجية البحث أ�ديبالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق 19لسانيات عربيةلسانيات عربيةلسانيات عربيةلسانيات عربيةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

تطبيقات نقديةتطبيقات نقديةتطبيقات نقديةتطبيقات نقديةالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجصوتيات عربيةصوتيات عربيةصوتيات عربيةصوتيات عربيةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق09:0018-10:30مصادر أ�دب اجلزا/ريمصادر أ�دب اجلزا/ريمصادر أ�دب اجلزا/ريمصادر أ�دب اجلزا/ريماسرتماسرتماسرتماسرت1111 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

ا���رجمهنجية البحثمهنجية البحثمهنجية البحثمهنجية البحثماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
العلل النحويةالعلل النحويةالعلل النحويةالعلل النحويةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق 13نظر ت نقدية معارصةنظر ت نقدية معارصةنظر ت نقدية معارصةنظر ت نقدية معارصةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

الببليوغرافFاالببليوغرافFاالببليوغرافFاالببليوغرافFاماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
ق �16لوم القر2ٓن�لوم القر2ٓن�لوم القر2ٓن�لوم القر2ٓن أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س أ�وىل ل�سا�س

ا���رج 02الثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبيةالثانية أدبية
ق 17اMلسانيات العامةاMلسانيات العامةاMلسانيات العامةاMلسانيات العامةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغويةالثانية لغوية
ق 12 + ق 14 + ق15الثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقديةالثانية نقدية

ق 26 + ق27أ�دب و�س�رشاقأ�دب و�س�رشاقأ�دب و�س�رشاقأ�دب و�س�رشاقالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
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ق 26 + ق27أ�دب و�س�رشاقأ�دب و�س�رشاقأ�دب و�س�رشاقأ�دب و�س�رشاقالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمتالثالثة أدب عرمت
ق j19رمجة املصطلhاتjرمجة املصطلhاتjرمجة املصطلhاتjرمجة املصطلhاتالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامةالثالثة لسانيات عامة

13:00-14:30النقد أ�ديب اجلزا/ريالنقد أ�ديب اجلزا/ريالنقد أ�ديب اجلزا/ريالنقد أ�ديب اجلزا/ريالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهجالثالثة نقد ومناهج
ا���رجتقAيات كتابة الرسائلتقAيات كتابة الرسائلتقAيات كتابة الرسائلتقAيات كتابة الرسائلماسرتماسرتماسرتماسرت1111 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة
ق18اMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةاMلغة أ�جAبيةماسرتماسرتماسرتماسرت1111 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري

ا���رجتقAيات كتابة الرسائلتقAيات كتابة الرسائلتقAيات كتابة الرسائلتقAيات كتابة الرسائلماسرتماسرتماسرتماسرت1111 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
ماسرتماسرتماسرتماسرت2222 لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة لسانيات �امة

ق 213ٔ�القFات املهنة2ٔ�القFات املهنة2ٔ�القFات املهنة2ٔ�القFات املهنةماسرتماسرتماسرتماسرت2222 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري 2ٔدب جزا/ري
ماسرتماسرتماسرتماسرت2222 نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث نقد 5ديث
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