
 
 الجمهـوريـة الجـزائريـة الديمقـراطية الشعبيـة

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 92/91/1192ر في3  أدرا              جامعة أحمد دراية  أدرار                                                                  

 1192/1111 3الموسم الجامعي                                                        كميـة اآلداب والمغات                           
 قسم المغة واألدب العربي        

  األول الدورة األوىل للسداسي اثرزنامت امخحان
 94341 – 91391: الخوقيج

 رئيس القسم

 

      املسخوى           
 واملكان         

               
 خـاريــالخ

 األوىل ليسانس
 4،1،1،9ف ( ومد ) 

 5،1ف ( زمد ) 

 الثانيت ليسانس
 ( هـلغت: مد ) 

 ( 01)  قاأدب: 

 ليسانسالثالثت 
 لسانياث عامت

 5،1،4،1ف ( حمد ) 
 1،9ف ( زمد ) 

 ليسانسالثالثت 
 أدب عربي

 11قا 1/ ف11قا 9ف
 40قا  4/ ف 44قا  1ف

السبج 
99/19/1111 

 عمم الصرف
 )دوادي(

 لغة أجنبية
 (باألكحل )

 9عمم الداللة 
 ( ) ابن خويا

السرديات العربية الحديثة 
 )موالي لكبير( والمعاصرة

االثنني 
91/19/1111 

 عروض وموسيقى الشعر
 )راجع(

مدخل إلى األدب / عمم الداللة
/ مقدم/ابن خدير) بيالمغار 

 (براشيشعبو/ 

 المصطمحية
 ) قصاصي (

 اآلداب العالمية المعاصرة
 )قاسي(

الثالثاء 
94/19/1111 

 بـــيةبالغـة عر 
 )قوراري(

 أسموبية وتحميل الخطاب
 ) العياشي(

 منهجية البحث المغوي
 (مشري) 

 منهجية البحث األدبي
 ي()كالل

األربعاء 
91/19/1111 

 نص أدبي قديم )شعر(
 )كاللي(

 نقد أدبي حديث
 (بكوش ح)

 المدارس النحوية
 (كنتاوي) 

 األدب العربي واالستشراق
 )ميزاتي(

الخميس 
95/19/1111 

 ة أجنبيةلغ
 )باألكحل(

 أدب شعبي عام/أصول النحو
 (كاللي/ ابن عبو)

 لسانيات النص
 )ابن عمار(

قضايا النص الشعري 
 )ميزاتي (  القديم

 سبجال
91/19/1111 

 (9النقد األدبي القديم)
 )مقدم(

       األدبي العربي الحديثالنص 
 ) حدباوي(

 لسانيات عربية
 قصاصي ( )

ضايا النص الشعري ق
 )سبتي(رث والمعاصالحدي

حـــد األ
92/19/1111 

 تقنيات التعبير الشفوي
 (سعيداوي/ قاسمي)

 نظرية األدب
 ) لحياني(

 المعجمية
 )براشيش(

 أدب الطفل
 )كروم(

ثنين اال 
11/19/1111 

ي/ )كالل 9تقنيات البحث
 / موالي لكبير(رابحي

 لسانيات عامة
 ) خميفي (

 ترجمة المصطمحات المغوية
 (وي/كنتالغزال ) 

 األدب الصوفي
 )نواصر(

ثالثاء ال
19/19/1111 

 عموم القرآن والحديث
 )أبميمة(

 1عمم الصرف 
 )ابن عبو(

 نظرية النظم
 سبتي( /ي)مجيد

جماليات السرد العربي 
 )قاسمي( القديم

ربعاء األ 
11/19/1111 

 إعالم آلي
 (داحاج/ أبي هريرة)

 مدخل إلى األدب
 ()بكوش ن المقارن

 أدب جزائري
 (سميماني /فندو/اري)قور 

 لغة أجنبية متخصصة
 (/قروط)باألكحل
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 املسخوى            
 واملكان              

 
 خـاريــالخ

 األوىل ماسرت
 أدب جسائري

 91+94قا 9ف
 11+14قا 1ف

 األوىل ماسرت
 حعليميت اللغاث

3 )الطابق األول( المكتبة
 11قا 1ف / 19قا 9ف

 ماسرتثانيت ال
 أدب جسائري

 51قا 

 ماسرتثانيت ال
 حعليميت اللغاث

  3)الطابق الثاني( المكتبة
 11قا       

السبج 
99/19/1111 

األدب الجزائري المكتوب 
 ()كروم بالمغة الفرنسية

 الصوتيات والفنولوجيا
 )باللي(

مراجعات نقدية لألدب 
 االستعجالي )حاج أحمد(

في عمم منهجية البحث 
 ) كنتاوي( 1المغة

االثنني 
91/19/1111 

  أصول البحث
  ()خالدي/أبميمة

  البحث التوثيقي اإللكتروني
 (براشيش)

 أدب عالمي معاصر
 ) رابحي(

 تقنية إعداد المذكرة 
 ي(جعفر ) 

الثالثاء 
94/19/1111 

 بطاقة قراءة  
   )دوادي(

 1تعميمية المغات
 )خدير(

 اتجاهات تحميل الخطاب
 ( وش حبك )

 المسانيات العيادية
 ( ن عماربا) 

األربعاء 
91/19/1111 

 تاريخية األدب الجزائري 
 (فندو )

 لسانيات اجتماعية
 (ن عماربا) 

 مشروع بحث
 ) مجيدي(

 عمم التراكيب والداللة
 ) خدير (

الخميس 
95/19/1111 

 أدب عربي معاصر
 (رابحي/موالي لكبير)

 المسانيات النصـيـة
 )لغزال(

 ة األجناس نظري
 ) نواصر (

 المصطمح التعميمي
 ) لصقع (

السبج 
91/19/1111 

 اتجاهات تحميل الخطاب
 )العياشي(

 1النظريات المغوية
 )باللي(

 بطاقة قراءة
 ) خالدي(

 دراسة نقدية لممراجع
 ( راجع )

 األحـــد
 92/19/1111 

 مدخل إلى اآلداب العالمية
 ك(لحياني/تكت)

التحري الميداني وبناء 
  )راجع( الستباناتا

 النقد الثقافي
 ) سبتي (

 تعميمية المغة العربية
 (خميفي) 

االثنين 
11/19/1111 

 مشروع بحث
 )رابحي(

  ابستمولوجيا عموم المغة
 )حاج أحمد(

 أصول البحث
 ) أبميمة (

نظرية التمفظ وتحميل 
 المحادثة )شابي(

الثالثاء 
19/19/1111 

 نظرية األجناس
 )بريك(

 ةاكتساب المغ
 (/ خدير)شابي

 تيارات فكرية
 ) ميزاتي (

 1النظريات المغوية
 ) لصقع (

األربعاء 
11/19/1111 

 لغة أجنبية
 )باألكحل(

 لغة أجنبية
 )باألكحل(

 أخالقيات المهنة 
 (رحمي)

 أخالقيات المهنة
 ( رحمي )


