
 الجمهـوريـة الجـزائريـة الديمقـراطية الشعبيـة                                             
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 امة امتحان الدورة الثانية )االستدراكي(رزن     

 

                                                 .02( بالجناح رقم: F1 ، 06/F2/01القاعتان ) :ةمالحظ  

 
 

 التـــوقيــت خـاريــالت

 
 لو ى ليااس األ

 ( أمد ) 
 

 الثاسية ليااس 
  ( أمد ) 

 لو ى ماتراأل
 أدب جزائري

 (  F1/01)  اـق

 لو ى ماتراأل
 تعليمية اللغات

  ( F2/06)  اقــ

 اس ثالثة لياال
 لااسيات عامة
 ( أمد ) 

 ثالثة ليااس ال
 أدب عربي
 ( أمد ) 

 ألحدا
05/06/2022 

07:30-08:30 
 (1النقد األدبي القديم)
 )مقدم(

 أتلوبية لوحتليل اخلطاب
 ) العياشي(

 بطاقة قراءة
 )لغزال(

التحري امليداسي لوبناء 
 )راجع( االتتباسات

 لااسيات عربية
 ي (صبالو) ق

    شعري القديمقضايا النص ال
 ميزاتي ( )

08:45-09:45 
 تقنيات التعبري الشفوي

 )راجع(
 لااسيات عامة
 ) خليفي (

 مشرلوع حبث
 )قصاصي(

البحث التوثيقي 
 (قصبالوي)  اإللكرلوسي

 املعجمية
 )لغزال(

 منهجية البحث األدبي
 )بريك(

 نثيناال
06/06/2022 

07:30-08:30 
 بالغـة عربـــية
 )قوراري(

 حديثسقد أدبي 
 )كرلوم(

 سظرية األجناس
 )بريك(

 1تعليمية اللغات
 (ليفي)خ

 املصطلحية
 ) قصاصي (

 اآلداب العاملية املعاصرة
 ) قاتي(

08:45-09:45 
 عرلوض لوموتيقى الشعر

 ) محي(
 مدخل إ ى األدب

 )بكوش ن( املقارن
 تارخيية األدب اجلزائري

 ) مشري(
 1النظريات اللغوية
 )باللي(

 لااسيات النص
  عمار( )ابن

الارديات العربية احلديثة 
 )موالي لكبري( لواملعاصرة

 ثالنثاءال
07/06/2022 

07:30-08:30 
 سص أدبي قديم )شعر(

 )كاللي(
 سظرية األدب
 ) حلياسي(

األدب اجلزائري املكتوب 
 )كرلوم( باللغة الفرساية

 اللااسيات النصـيـة
 (ابن عمار)

 منهجية البحث اللغوي
 (مشري) 

شعري احلديث قضايا النص ال
 ر )تبيت(لواملعاص

08:45-09:45 
 1تقنيات البحث
 )رقاسي(

النص األدبي العربي 
 ) حدبالوي(       احلديث

 اجتاهات حتليل اخلطاب
 )ابن لباد(

 الصوتيات لوالفنولوجيا
 (لصقع)

 املدارس النحوية
 (كنتالوي) 

مجاليات الارد العربي 
 ( بكوش ح ) القديم

 ربعاءاأل
08/06/2022 

07:30-08:30 
 علم الصرف
 )دلوادي(

 2علم الصرف 
 )ابن عبو(

 أصول البحث
 )خدير(

  اباتمولوجيا علوم اللغة
 (سواصر)

 1علم الداللة
 )ابن خويا(

 أدب الطفل
 )كرلوم(

 ولالسداسي األ
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 دورة الثانية )االستدراكي( رزنامة امتحان ال       
 

 .02( بالجناح رقم: F1 ،  06/F2/01القاعتان ) :ةمالحظ  
 

 تــوقيـــالت خـاريــالت
 لو ى ليااس األ

 ( أمد ) 
 الثاسية ليااس 

 ( أمد ) 

 لو ى ماتراأل
 أدب جزائري

 (  F1/01)  اـق

 لو ى ماتراأل
 تعليمية اللغات

  ( F2/06)  اقــ

 ثالثة ليااس ال
 لااسيات عامة

 ( أمد ) 

 ثالثة ليااس ال
 أدب عربي
 ( أمد ) 

 ربعاءاأل
08/06/2022 

08:45-09:45 
 نحوعلم ال

 )دلوادي(
 2نحو علم ال

 )ابن عبو(
 تارخيية األدب اجلزائري

 ) صنبالوي(
 تدالولية لوحتليل اخلطاب

 (شابي)
 2علم الداللة
 )ابن خويا(

 األدب الشعيب املغاربي
 )جعفري(

 يمي اخل
09/06/2022 

07:30-08:30 
 (2النقد األدبي القديم)
 )مقدم(

 عاصرالنص األدبي امل
 ) حدبالوي(

 مشرلوع حبث
 )خليفي(

 التحري امليداسي لوبناء
 (لغزال ) التتباساتا

 أصول النحو
 )جميدي(

 النص الاردي املغاربي
 )العياشي(

08:45-09:45 
 2تقنيات البحث
 )رقاسي(

 عربي معاصر سقد 
 ) بكوش ح(

 بطاقة قراءة
 ) خالدي(

البحث التوثيقي 
 (قصبالوي)  اإللكرلوسي

 الصوتيات
 / بكوش ن()باللي 

 املارح املغاربي
 )تكتك(

 حدداأل
12/06/2022 

07:30-08:30 
 كتابيتقنيات التعبري ال
 )راجع(

 بادمدخل إ ى اآل
 عاملية ) قاتي (ال

 أصول البحث
 )جميدي(

 2النظريات اللغوية
 )باللي(

 علم الراكيب
 )خليفي(

 النص الشعري املغاربي
 )ميزاتي(

08:45-09:45 
 فقه اللغة
 د ()حاج أمح

 تطبيقيةلااسيات 
 ) لصقع (

 األدب اجلزائري املكتوب
 )كرلوم(  الفرساية باللغة

 2تعليمية اللغات
 (بوخريص)

 علم املفردات
 )خدير/ابن عمار(

 األدب املقارن
 )خالدي/بوبكري(

 نثيناال
13/06/2022 

07:30-08:30 
 مصادر اللغة لواألدب
 لوالنقد )مشري (

 املدارس اللااسية
 ) ابن عمار(

 رية األجناسسظ
 )بريك(

 علم املفردات لواملصطلح
 لوالداللة  )خدير(

 النحو الوظيفي
 )كنتالوي(

 أدب اهلامش
 )تبيت(

08:45-09:45 
 (سثرسص أدبي قديم )
 )كاللي(

 مقاربات سقدية معاصرة
 ) حلياسي(

 اجتاهات حتليل اخلطاب
 )تبيت(

 علوم منهجية البحث يف

 (كنتالوي)  1اللغة
 احلكامة لواملواطنة

 قوراري()
 احلكامة لواملواطنة
 )قوراري(

 السداسي الثاندي


