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 ميدان اللغة واألدب العربي: -

 تاريخ املسابقة  املاستر املقبولة  املعامل التوقيت مواد االمتحان الكتابي  عدد املقاعد  التخصص  الشعبة 

 

 

 

 دراسات لغوية 

 03 لسانيات عامة
  01 سا 1:30 تحليل نص  امتحان مشترك:  

كل الحاصلين على شهادة  

املاستر أو شهادة أجنبية  

بمعادلتها في معترف 

 الشعبة قبل وبعد املوائمة 

 

 

 

 

 

 السبت

05/03 /2022 

 03 سا 2:00 لسانيات عامةامتحان تخصص: 

 03 لسانيات تطبيقية 
 01 سا 1:30 تحليل نص  امتحان مشترك:  

 03 سا 2:00 لسانيات تطبيقية امتحان تخصص: 

 03 لسانيات الخطاب 
 01 سا 1:30 تحليل نص  امتحان مشترك:  

 03 سا 2:00 لسانيات الخطابامتحان تخصص: 

 03 تعليمية اللغات 
 01 سا 1:30 تحليل نص  امتحان مشترك:  

 03 سا 2:00 تعليمية اللغاتامتحان تخصص: 

 

 

 دراسات أدبية

حديث   عربي  أدب 

 ومعاصر 
02 

  01 سا 1:30 تحليل نص  امتحان مشترك:  

الحاصلين على شهادة  كل 

املاستر أو شهادة أجنبية  

معترف بمعادلتها في 

 الشعبة قبل وبعد املوائمة 

 

 

 

 السبت

05/03 /2022 

 03 سا 2:00 رأدب عربي حديث ومعاصامتحان تخصص: 

 أدب عاملي ومقارن 
02 

 01 سا 1:30 تحليل نص  امتحان مشترك:  

 03 سا 2:00 ومقارن أدب عاملي امتحان تخصص: 

ائري   أدب جز
02 

 01 سا 1:30 تحليل نص  امتحان مشترك:  

ائري امتحان تخصص:   03 سا 2:00 أدب جز
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 تاريخ املسابقة  املاستر املقبولة  املعامل  التوقيت مواد االمتحان الكتابي  عدد املقاعد  التخصص  الشعبة 

 

 

 

 دراسات نقدية 

 03 القديم النقد العربي 
  01 سا 1:30 تحليل الخطابامتحان مشترك:   

 

كل الحاصلين على  

شهادة املاستر أو شهادة  

أجنبية معترف  

بمعادلتها في الشعبة  

 قبل وبعد املوائمة 
 

 

 

 

 السبت

05/03 /2022 

 03 سا 2:00 عربي قديم  نقدامتحان تخصص: 

النقد العربي الحديث  

 واملعاصر
03 

 01 سا 1:30 تحليل الخطاب مشترك:  امتحان  

 03 سا 2:00 نقد عربي حديث و معاصر امتحان تخصص: 

 03 نقد ومناهج 
 01 سا 1:30 تحليل الخطاب  امتحان مشترك:

 03 سا 2:00 مناهج النقد املعاصر امتحان تخصص: 

والدراسات  النقد 

 األدبية 
03 

 01 سا 1:30 تحليل الخطاب امتحان مشترك: 

 03 سا 2:00 نقد أدبي امتحان تخصص: 
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