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 الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  1جامعت اإلخىة منتىري قسنطينت

 

  ة العربيتكليت اآلداب واللغاث                                                                                         قسن اآلداب و اللغ

 

   ــ 2019جاًفي دورة ــ   2018/2019جذول االهتحاًاث الجزئيت األولى للعام الجاهعي 
 

– تخصص لسانيات عامة / عربي أدب تخصص –ليسانس ة لثالسنة الثا   2019جاًفي  19السبج 
 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 2019جانفي  19 السبت
13.30–   

15.00 

 
البحث  منهجية

 األدبي 

1  ،2   

 المكتبة
 

 4،  3 خليل بومعزة.أ
5  ،6 

 لسانيات النص

 04المدرج    8،  7

 05المدرج   10،  9 فريد فار.أ

 06المدرج   12،  11
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– تخصص لسانيات عامة / تخصص أدب عربي –ليسانس الثالثة السنة   2019جاًفي  21 اإلثٌيي

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 2019جانفي  21 اإلثنين
08.15–   

09.45  

اآلداب العالمية 
 المعاصرة 

1  ،2  
 المكتبة

 
   4،  3 سميحة عساس.د

5  ،6 

 علم الداللة 

 04المدرج    8،  7
 05المدرج   10،  9 عبد القادر بدرون.أ

 06المدرج   12،  11

 –تخصص لسانيات عامة / تخصص أدب عربي  –ليسانسالثالثة السنة   2019جاًفي  22 الثالثاء

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 2019جانفي  22 الثالثاء
13.30–   

15.00 

سرديات عربية 
  حديثة ومعاصرة

1  ،2  ،3  

4  ،5  ،6   
 بولفوسزهيرة .د.أ المكتبة

 مصطلحية

 04المدرج    8،  7

 05المدرج    10،  9 عال بوخبوز.د

 06المدرج   12،  11
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 –تخصص لسانيات عامة / تخصص أدب عربي  –ليسانسالثالثة السنة  2019اًفي ج 24 الخويس

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 
 2019جانفي  24 الخميس

 

 

11.45–   
13.15 

 أدب الطفل
1  ،2  ،3  
 4  ،5  ،6  

 فايزة الصيد.أ المكتبة

 لسانيات عربية 

 04المدرج    8،  7

 عيسى مومني.د
 05المدرج    10،  9

 07المدرج    11
 08المدرج   12

 –لسانيات عامة تخصص / تخصص أدب عربي –ليسانس الثالثة السنة   2019جاًفي  27 األحذ

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 
 2019جانفي  27 األحد

 
 

 

08.15  –
09.45  

جماليات السرد 
 العربي القديم

1  ،2  
 المكتبة

 
   4،  3 راضية صحراوي.أ

5  ،6 

 مدارس نحوية

 04المدرج    8،  7

 عبد الحميد كحيحة.أ
 05المدرج    10،  9

 07المدرج    11
 08المدرج   12
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 –تخصص لسانيات عامة / تخصص أدب عربي –ليسانس الثالثة السنة   2019جاًفي  29 الثالثاء

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

 15.00   –13.30 2019جانفي  29الثالثاء 

قضايا النص 
 القديمالشعري 

1  ،2  ،3  
 4  ،5  ،6 

 راضية لرقم.د المكتبة

  اللغوي منهجية البحث

 04المدرج    8،  7

 حمزة بوكثير.أ
 05المدرج   10،  9

 07المدرج   11
 08المدرج   12

 

 –تخصص لسانيات عامة / تخصص أدب عربي –ليسانس الثالثة السنة   2019 جاًفي 31 الخويس

 أستار الوادة الوكاى األفواج الوادة التوقيج التاريخ

جانفي  31 الخميس
2019 

08.15–   09.45 

نص القضايا 
الحديث شعري ال

 والمعاصر

1  ،2  ،3  

4  ،5  ،6   
 المكتبة

 
 زهيرة بولفوس.د.أ

 

 معجمية

 04المدرج   8،  7

 05المدرج   10،  9 مبروك صيشي.أ
 06المدرج    12،  11

 


