
 

 ة العربيةكلية اآلداب واللغات                                                                                         قسم اآلداب و اللغ

 ــ 1028ــ جانفي   1027/1028جدول االمتحانات الجزئية األولى للعام الجامعي 
 

  لغويةفرع دراسات  –السنة الثانية ليسانس  -  1028جانفي  08اإلثنين 
 المراقبون أستاذ المادة المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ

 علم النحو  20.00  – 23.30 1028جانفي  08اإلثنين 

 23المدرج    20،  9

 أ.د. محيي الدين سالم 

 

  رواق العلوم 23،  22

  20المدرج    21

  أ.د. أحمد غرس اهلل 21المدرج    21،  20،  21

 

 

 فرع دراسات لغوية –السنة الثانية ليسانس  -  1028جانفي  20األربعاء 
 المراقبون أستاذ المادة المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ

 1028جانفي  20األربعاء 

08.20 –  
09.10  

 

نص أدبي عربي 
 حديث

 23المدرج    20،  9
 

 بن زاوي محمدد. أ.

 

 رواق العلوم 23،  22
 

 20المدرج   21

 21المدرج    21،  20،  21

 

  بوالقندول فوزية. د

 

 
 

 

 
 فرع دراسات لغوية –السنة الثانية ليسانس  -  1028جانفي  22الخميس 



 

 المراقبون أستاذ المادة المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ

جانفي  22 الخميس
1028 

 لسانيات عامة  20.00  – 23.30

  23المدرج    20،  9

 بدوي محمودد. 

 

  رواق العلوم  23،  22

  20المدرج   21

21 

20  ،21 
  أ. نبيلة قدور  21المدرج  

 

 المراقبون المادةأستاذ  المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ

جانفي  23السبت 
1028 

 نقد أديب حديث 22.30  – 20

  23المدرج   20،  9
 توابي صندرة أ.

 

  رواق العلوم 23،  22

 9المدرج   21

  وغليسي يوسف د. أ.

 

21 
20  ،21 

  21المدرج  

 المراقبون أستاذ المادة المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ

جانفي  21 األحد
1028 

 مناهج نقدية معاصرة 23.20  – 22.10

9  ،20  ،22  ،21  ،
23  

  أ.د. عليمة قادري المكتبة

  8،  7المدرج    21،  20،  21
فضيلة  . أ

 بولجمر
 

 

 



 

 فرع دراسات لغوية –السنة الثانية ليسانس  -  1028جانفي  21 الثالثاء
 المراقبون أستاذ المادة المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ

  09.10  – 08.20 1028جانفي  21الثالثاء 
مدخل إلى األدب 

 المقارن

  23المدرج   20،  9
 

أ. سامية سعيد 
 عمار   

 

  رواق العلوم 23،  22

  21المدرج   21

  د. منصف شلي 21المدرج   21،  20،  21

 
 

 لغويةفرع دراسات  –السنة الثانية ليسانس  -  1028جانفي  28 الخميس
 المراقبون أستاذ المادة المكان األفواج المادة التوقيت التاريخ

جانفي  28الخميس 
1028 

23.30 –  20.00  
أسلوبية وتحليل 

 الخطاب

   23المدرج    20،  9

 محفوظي خديجة. أ

 

  رواق العلوم  23،  22

  21المدرج   21

21  ،20  ،
21  

   قايم سمية. أ 21المدرج  

 

 


