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 الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  1قسنطينتاإلخىة منتىري جامعت 
 
 

 اللغت العربيتقسن اآلداب و                         كليت اآلداب واللغاث                                                                      

 

 ــ 2019 جاًفيدورة ــ  2018/2019للعام الجاهعي  األولىجذول االهتحاًاث الجزئيت 
  جذع مشترك السنة األولى ليسانس

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

جاًفي  19 السبج

2019    

15.15 –  16.45 

 

 بالغة عربية

 

 المدرج  أ   2،  1

 المدرج  ب  4،  3 الطيب رزقي.د

 المدرج  ج   6،  5

 المدرج  د   8،  7

علي عبيد.أ  رواق مدرجات مبنى اآلداب   10،  9 
 6المدرج    12،  11
 13المدرج    14،  13

موسى شروانة   .د.أ  14المدرج    16،  15
 رواق مدرجات مبنى العلوم    18،  17

 

 

 



2 

 

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

جاًفي  21 اإلثٌيي

2019 

10.00 –  
11.30 

عروض وموسيقى 
 الشعر

 املدرج  أ   2،  1

 املدرج  ب  4،  3 رياض بن يوسف.د

 املدرج  ج   6،  5

 املدرج  د   8،  7

مبارك زغينة.أ  رواق مدرجات مبىن اآلداب   10،  9 
 6املدرج    12،  11
 13املدرج    14،  13

نوار بوحالسة .د.أ  14املدرج    16،  15
 رواق مدرجات مبىن العلوم    18،  17

 

 

 

 

 

 

 

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

جاًفي  24 الخويس

2019 

11.45–  
13.15 

 

 نقد أدبي قديم

 المدرج  أ   2،  1

 المدرج  ب  4،  3 بوهينمصطفى .د

 المدرج  ج   6،  5

 المدرج  د   8،  7

مرزاقة عمراين.د  رواق مدرجات مبنى اآلداب   10،  9 
 6المدرج    12،  11
 13المدرج    14،  13

صحراوي  عبد القادر.أ  14المدرج    16،  15
 رواق مدرجات مبنى العلوم    18،  17
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 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

جاًفي  27 األحذ

2019 

08.15-   
09.45 

 

 علم الصرف

 

 المدرج  أ   2،  1

 المدرج  ب  4،  3 سامية بوزياد.د

 المدرج  ج   6،  5

 المدرج  د   8،  7

صندرة حفياين.أ  رواق مدرجات مبنى اآلداب   10،  9 
 6المدرج    12،  11
 13المدرج    14،  13

آسيا غربوج .أ  14المدرج    16،  15
 رواق مدرجات مبنى العلوم    18،  17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

جاًفي  29 الثالثاء

2019    

13.30 –  
15.00 

 

نص أدبي قديم  
 شعر

 المدرج  أ   2،  1

 المدرج  ب  4،  3 رشيدة كالع.د

 المدرج  ج   6،  5

 المدرج  د   8،  7

احممد بارش.د  رواق مدرجات مبنى اآلداب   10،  9 
 6المدرج    12،  11
 13المدرج    14،  13

 14المدرج    16،  15 عقيلة كبوس  .أ
 رواق مدرجات مبنى العلوم    18،  17
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 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

جاًفي  30 األربعاء

2019 

13.30-    
15.00 

 

 علوم القرآن  

 المدرج  أ   2،  1

 المدرج  ب  4،  3 شهرزاد بن يونس. د

 المدرج  ج   6،  5

  المدرج  د  8،  7

سامي العتلي.أ  رواق مدرجات مبنى اآلداب   10،  9 
 6المدرج    12،  11
 13المدرج    14،  13

اخلامسة عالوي .د.أ  14المدرج    16،  15
 رواق مدرجات مبنى العلوم    18،  17

 

 


