
 

 الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 1جامعت اإلخىة منتىري قسنطينت
 
 

 اللغت العربيتقسن اآلداب و                            كليت اآلداب واللغاث                                                                      

 ــ 2019 دورة جاًفيــ   2018/2019جذول االهتحاًاث الجزئيت األولى للعام الجاهعي 
  لغويةفرع دراسات  –السنة الثانية ليسانس    -2019جاًفي  19 السبج

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

  15.00   –13.30 2019جانفي  19السبت 
نص أدبي عربي 

حديث 

 13المدرج    10،  9

 رواق العلوم 13،  11 محمد بن زاوي.د.أ

 10المدرج    12

 14المدرج    15،  14
 فوزية بوالقندول.د

 09المدرج   16
 

 

فرع دراسات لغوية  –السنة الثانية ليسانس    -2019جاًفي  21 اإلثٌيي

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 2019جانفي  21اإلثنين 

 

 

08.15–   09.45  

 

أسلوبية وتحليل 
 الخطاب

 13المدرج    10،  9
 خديجة محفوظي. أ

 
 رواق العلوم 13،  11

 10المدرج   12

  14المدرج    15،  14

 سمية قايم. أ
 09المدرج   16

 

 

 



 

 فرع دراسات لغوية –السنة الثانية ليسانس    -2019جاًفي  22 الثالثاء

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

  15.00   –13.30 2019جانفي  22الثالثاء 
مدخل إلى األدب 

 المقارن

  13المدرج    10،  9

 رواق العلوم  13،  11     سامية سعيد عمار.أ

 10المدرج   12
 14المدرج   15،  14  

 منصف شلي.د
 09المدرج   16

 فرع دراسات لغوية –السنة الثانية ليسانس    -2019جاًفي  23 األربعاء

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 نقد أدبي حديث 11.30   –10.00  2019جانفي 23األربعاء 

  13المدرج   10،  9
 توابي صندرا .أ

 رواق العلوم 13،  11

 10المدرج   12

 14المدرج   15،  14 نعيمة بولكعيبات.د

 09المدرج   16

 فرع دراسات لغوية –السنة الثانية ليسانس    -2019جاًفي  28 اإلثٌيي

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 
 2019جانفي  28اإلثنين 

 
 

 لسانيات عامة 16.45   –15.15

 13المدرج    10،  9

 رواق العلوم   13،  11 محمود بدوي.د

 10المدرج   12
  14المدرج   15،  14

نبيلة قدور .أ  09المدرج   16



 

 فرع دراسات لغوية –السنة الثانية ليسانس    -2019جاًفي  29 الثالثاء

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 
 2019جانفي  29 الثالثاء

 
 

 علم الصرف  16.45   –15.15

 محيي الدين سالم.د.أ  13المدرج   10،  9

 رواق العلوم 13،  11 

 10المدرج   12

 14المدرج   15،  14 أحمد غرس اهلل.د.أ

 09المدرج   16

 
 

 لغويةفرع دراسات  –السنة الثانية ليسانس  -  2019جاًفي  31 الخويس
 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

جانفي  31 الخميس
2019 

 نظرية األدب 09.45   –08.15

   13المدرج    10،  9

 رواق العلوم  13،  11 عليمة قادري.د.أ

 10المدرج   12
 14المدرج    15،  14

 فضيلة بولجمر.أ
 09المدرج   16

 

 


