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  0202-0202الموسم الجامعي : 
 مسلك الدراسات العربية

الدورة  االستدراكية   استعمال الزمن الخاص بامتحانات  ي الفوج )أ 
  ب( -السداسي الثان 

 التاري    خ الوحدة األستاذ  التوقيت

 (فوج أ) 30: 10 – 00: 09
 حيدا

ـــــنح  0و ــــــــــــــ  M8 

 العمري (فوج ب) 04/08/2021

 )فوج أ( 15: 12 --- 45: 10
 التغزاوي

ــــقه اللغة   M9 فـــــــ

 حيدا )فوج ب(

ـــــديم االدريسي  - 30: 10 – 00: 09  M10 شــــــــــعر قــــــ
06/08/2021 

ي  - 15: 12 --- 45: 10
 M11 شــــــــعر حديث ع.حسن 

ــــغات الرايس - 00: 15 – 00: 14  M14 07/08/2021 لـــــــ

09 :00 – 10 :30 
 التغزاوي )فوج أ(

 M12 صـــــــوتيات

 بولحوش )فوج ب( 09/08/2021

 M13 فــــــــلسفة الكدالي  - 15: 12 --- 45: 10

  0202-0202الموسم الجامعي : 
 مسلك الدراسات العربية 

 الدورة  االستدراكية السداسي الرابع استعمال الزمن الخاص بامتحانات 

 التاري    خ الوحدة األستاذ التوقيت

 M21 ص              رف حيدا 30: 15 – 00: 14

01/08/2021 

 M22 ت           ركيب عمري 15: 17 – 45: 15

ي  30: 15 – 00: 14
ي   مرين   M23 وأندلسي أدب مغرب 

03/08/2021 

ي 15: 17 – 45: 15  M24 م             رسح الخضير

ي  30: 15 – 00: 14
ي الحديث ع. حسن   M25 مناهج النقد  األدب 

05/08/2021 

 M26 دالل                          ة بولحوش 15: 17 – 45: 15
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  0202-0202الموسم الجامعي : 
 : األدب والنقد  العربيةمسلك الدراسات 

 السداسي السادس : األدب والنقد الدورة  االستدراكية استعمال الزمن الخاص بامتحانات 

 التاري    خ الوحدة األستاذ التوقيت

 M33 قضايا نقدية قديمة الكدالي  30: 15 – 00: 14

27/07/2021 

ي  15: 17 – 45: 15
ي حديث ع. حسن   M34 رسد مغرب 

ي  30: 15 – 00: 14
 M35 سيميائيات الخطاب مرين 

29/07/2021 

ي  15: 17 – 45: 15
 M36 اتجاهات ما بعد النقد البنيوي صديق 

ي 30: 15 – 00: 14 ي واآلداب العالمية الخضير  M37 31/07/2021 األدب العرب 

  0202-0202الموسم الجامعي : 
 : اللسانياتمسلك الدراسات العربية

 الدورة  االستدراكية : اللسانيات  السداسي السادس استعمال الزمن الخاص بامتحانات  

 التاري    خ الوحدة األستاذ التوقيت

ي  30: 15 – 00: 14
 M33 أصول النحو صديق 

27/07/2021 

 M34 نماذج تركيبية عمري 15: 17 – 45: 15

 M35 نماذج تداولية تغزاوي 30: 15 – 00: 14
29/07/2021 

ي  15: 17 – 45: 15
 M36 تطبيقات  لغوية نصية مرين 

 M37 31/07/2021 السيميائيات بولحوش 30: 15 – 00: 14
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