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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قسنطينة اإلخوة منتوري جامعة 
 ة العربيةكلية اآلداب واللغات                                                                                         قسم اآلداب و اللغ

 ــ 1028ــ جانفي   1027/1028جدول االمتحانات الجزئية األولى للعام الجامعي 
 السنة األولى ليسانس   1028جانفي  08 اإلثنين

 المراقبون أستاذ المادة المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ

 1028جانفي  08اإلثنين 

21.21 –  
24.61 

 

 علوم القرآن 

 

 المدرج  أ   1،  2

 شهرزاد بن يونسد. 

 

  المدرج  ب  6،  3

  المدرج  ج   4،  1

 المدرج  د   8،  7

 أ. سامي العتلي
 

  رواق مدرجات مبنى اآلداب   20،  9

  4المدرج    21،  22

 23المدرج    26،  23
 د. اخلامسة عالوي

 

  26المدرج    24،  21

  رواق مدرجات مبنى العلوم    28،  27

 

 

 

 

 
ون أستاذ المادة المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ  المراقب
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جانفي  20األربعاء 
1028 

11 –  
11.11 

نص أدبي قديم / 
 شعر

 املدرج  أ   2،  1

 د. رشيدة كالع

 

  املدرج  ب  4،  1

  املدرج  ج   6،  5

 املدرج  د   8،  7

بارش احممد. د  

 

  رواق مدرجات مبىن اآلداب   11،  9

  6املدرج    12،  11

 11املدرج    14،  11
 أ. عقيلة كبوس  

 

  14املدرج    16،  15

  رواق مدرجات مبىن العلوم    18،  17

 
 

ون أستاذ المادة المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ  المراقب

جانفي  26األحد 
1028 

22.61 –  
23.21 

عروض وموسيقى 
 الشعر 

 

 المدرج  أ   1،  2

 د. رياض بن يوسف

 

  المدرج  ب  6،  3

  المدرج  ج   4،  1

 المدرج  د   8،  7

 أ. مبارك زغينة 
 

  رواق مدرجات مبنى اآلداب   20،  9

  4المدرج    21،  22

 23المدرج    26،  23
 أ.د. نوار بوحالسة

 

  26المدرج    24،  21

  رواق مدرجات مبنى العلوم    28،  27
. 

ون أستاذ المادة المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ  المراقب
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جانفي  27األربعاء 
1028 

21.21 –  
24.61 

 

 علم الصرف 

 

 المدرج  أ   1،  2

 د. سامية بوزياد

 

  المدرج  ب  6،  3

  المدرج  ج   4،  1

 المدرج  د   8،  7

  علواش آمنةأ. 

 

  رواق مدرجات مبنى اآلداب   20،  9

  4المدرج    21،  22

 23المدرج    26،  23
 غربوج آسيا أ.

 

  26المدرج    24،  21

  رواق مدرجات مبنى العلوم    28،  27
 

 المراقبون أستاذ المادة المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ

جانفي  28الخميس 
1028 

21.21 –  
24.61 

 

 2نقد أدبي قديم 

 المدرج  أ   1،  2

 د. مصطفى بوهين

 

  المدرج  ب  6،  3

  المدرج  ج   4،  1

 المدرج  د   8،  7

 د. مرزاقة عمراين 
 

  رواق مدرجات مبنى اآلداب   20،  9

  4المدرج    21،  22

أ. عبد القادر   23المدرج    26،  23
 صحراوي

 

  26المدرج    24،  21

  رواق مدرجات مبنى العلوم    28،  27
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ون أستاذ المادة المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ  المراقب

جانفي  10 السبت
1028 

23.30 
–  

21.00 

 

 بالغة عربية

 المدرج  أ   1،  2

 أ . الطيب رزقي

 

  المدرج  ب  6،  3

  المدرج  ج   4،  1

 المدرج  د   8،  7

 أ. علي عبيد
 

  رواق مدرجات مبنى اآلداب   20،  9

  4المدرج    21،  22

 23المدرج    26،  23
 أ.د. موسى شروانة  

 

  26المدرج    24،  21

  رواق مدرجات مبنى العلوم    28،  27

  


