
 الجمهـوريـة الجـزائريـة الديمقـراطية الشعبيـة                                             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                

                                                                                          أدرار                           -جامعة أحمد دراية                               
                                              كليـة اآلداب واللغات                                                                                                

 قسم اللغة واألدب العربي                              

 رزنامة امتحانات الدورة األوىل للسداسي األول                                          
 09:30 – 08:30التوقيت:                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      لالطابق األو (180/03)والقاعة  ،02لجناح رقم: ا( بF1،06/F2/01، والقاعتان )03( بالجناح رقم:05/D2)،(01/D1)،(06/C2)،(C1/02قاعات )ال :مالحظات            
 (.القاعة الداخلية بالطابق الثاني 3قا(، )القاعة الداخلية بالطابق األول 2قا(، )مطالعة بالطابق األولقاعة ال 1قا)، وقاعات المكتبة المركزية: 04بالجناح رقم:                        

      املستوى           
 واملكان         

               
 خـاريــالت

 وىل ليسان  األ
 (1،2،3)  ( ف زمد )  

 (4،5،6) (  فح  مد )
 (7،8) ف ( أمد ) 

 الثانية ليسان 
 (1،2)  ف  لغة: مد ) ج (

 (3،4) (  ف هـ مد )لغة: 
 (1،2،3)  ف(  و أدب: مد )

 وىل ماس ر دب  زااري األ
 املركزية املكتبة

 02قا (2ف) /  01قا  (1ف)
 03اق (3ف)

 وىل ماس ر  األ
 تعليمية اللغات 

 1ف ( بمد ) 
 2مد ) د( ف

 ماس رثانية ال
 دب  زااري 

 180قا   ( 1)  ف
 F2قا   3/  ف  F1قا   2ف

 ماس رثانية ال
 تعليمية اللغات

 C2قا   2/  ف  C1قا   1ف
 D2قا   4/  ف  D1قا   3ف

 رععا  األ
19/01/2022 

 علم الصرف
 )دوادي(

 نظرية األدب
 ياني() لح

 نظرية األجناس
 )بريك(

التحري الميداني وبناء 
 )راجع( االستبانات

 مشروع بحث
 (نواصر) 

 دراسة نقدية للمراجع
 ( بكوش ح )

مي  اخل
20/01/2022 

 بالغـة عربـــية
 )قوراري(

 لسانيات عامة
 ) خليفي (

  أصول البحث
  ()خدير

  البحث التوثيقي اإللكتروني
 (قصباوي )

 أصول البحث
 ) أبليلة (

 تقنية إعداد المذكرة 
 (خالدي) 

 السبت
 22/01/2022 

  عروض وموسيقى الشعر
 (حمي )

 2علم الصرف 
 )ابن عبو(

 بطاقة قراءة  
   ()لغزال

 الصوتيات والفنولوجيا
 (لصقع)

 اتجاهات تحليل الخطاب
 ( معتوق  )

 3النظريات اللغوية
 ( حاج أحمد) 

 ألحدا
 23/01/2022 

 شعر(نص أدبي قديم )
 )كاللي(

 مدخل إلى األدب
 ()بكوش ن المقارن 

 تاريخية األدب الجزائري 
 (مشري  )

 اللسانيات النصـيـة
 (ابن عمار)

 نظرية األجناس 
 ( ) سبتي

منهجية البحث في علم 
 ) كنتاوي( 3اللغة

 نثيناال 
24/01/2022 

 (1النقد األدبي القديم)
 )مقدم(

 نقد أدبي حديث
 (كروم)

 هات تحليل الخطاباتجا
 ()ابن لباد

 1النظريات اللغوية
 )باللي(

 ودراسات مقارنة ثقافينقد 
 (ميزاتي) 

نظرية التلفظ وتحليل 
 المحادثة )شابي(

 ثالنثا ال
 25/01/2022 

 1تقنيات البحث
 ()رقاني

       األدبي العربي الحديثالنص 
 ) حدباوي(

األدب الجزائري المكتوب 
 ()كروم باللغة الفرنسية

 1تعليمية اللغات
 (ليفي)خ

 بطاقة قراءة
 ي() رابح

 علم التراكيب والداللة
 ( ) ابن خويا

 رععا األ
 26/01/2022 

 تقنيات التعبير الشفوي 
 (راجع)

 أسلوبية وتحليل الخطاب
 ) العياشي(

 مشروع بحث
 ()قصاصي

  ابستمولوجيا علوم اللغة
 (نواصر)

مراجعات نقدية لألدب 
 ()لحياني االستعجالي

 غة العربيةتعليمية الل
 (مجيدي) 


