
 معهد اللغة العربية

 (السنة الثالثة)    األولجدول امتحانات السداسي 
 

 01←  د 01و  00 د 01و  01← 01 01← 9 

 وبلقاسم توفيق( األدب القديم)تعبري كتايب  (1/2) تعبري شفيه 14/01/2019   اإلثنني

 وبلقاسم عبداملجيد األدب القديم ( 3/4) تعبري شفيه 15/01/2019   الثالثاء

 مرادو حبيبة قواعد مرادو حبيبةمنهجية   17/01/2019   اخلميس
 حبيبة ومراد (األدب احلديث)تعبري كتايب  ( 5/6) تعبري شفيه 18/01/2019    اجلمعة
 وبلقاسم حبيبة األدب احلديث  21/01/2019    اإلثنني

 وبلقاسم عبداملجيد تفسري وبلقاسم عبداملجيد اتلاريخ   22/01/2019   الثالثاء
 وبلقاسم كه الرشيعة وبلقاسم كه فكر عريب  وبلقاسم حبيبة ترمجة 22/01/2019   اخلميس

 

 



 معهد اللغة العربية
 (السنة الثانية)    األولالسداسي جدول امتحانات 

 

 01← دقائق  01و  00 دقيقة 01و  01←  19 

 (groupe 1 ) تعبري شفيه وقراءة عبيدأمحد و  قواعد 14/01/2019   اإلثنني
 (groupe 2  ) تعبري شفيه وقراءة توفيق وكه دراسة نص 15/01/2019   الثالثاء

 عبيدأمحد و قرآن عبيدأمحد و اتلاريخ  01/01/2019   األربعاء
 توفيق وكه ثقافة إسالمية توفيق وكه ترمجة (groupe 3  ) تعبري شفيه وقراءة 01/01/2019   اخلميس

 عبيدأمحد و  تعبري كتايب /(groupe 4  ) تعبري شفيه وقراءة 01/01/2019   اجلمعة
 

L’examen de la dictée aura lieu le mardi 22 janvier de 11 h à 12 h 
 

 



 معهد اللغة العربية
 (صباحا السنة األوىل)    األولالسداسي جدول امتحانات 

 
 01← دقائق  01و  00 دقيقة 01و  01←  19 

 عبيدأمحد و قواعد (groupe 1 ) تعبري شفيه وقراءة 14/01/2019   اإلثنني

 توفيق وكه ثقافة إسالمية توفيق وكه  اتلاريخ (groupe 2  ) تعبري شفيه وقراءة 15/01/2019   الثالثاء

  01/01/2019   األربعاء

 (groupe 3  ) تعبري شفيه وقراءة توفيق وكه تعبري كتايب 01/01/2019   اخلميس

 (groupe 4  ) تعبري شفيه وقراءة حبيبة ومراد  دراسة نص 01/01/2019   اجلمعة
 

L’examen de la dictée aura lieu le Jeudi 24 janvier de 11 h à 12 h 
 

  

 



 معهد اللغة العربية
 (بعد الظهر السنة األوىل)    األولالسداسي جدول امتحانات 

Après midi 

 01← دقائق  01و  01 دقيقة 01و  00←  02 

 كه قواعد بلقاسم (groupe 1  ) تعبري شفيه وقراءة 14/01/2019   اإلثنني

 بلقاسم (groupe 2  ) تعبري شفيه وقراءة بلقاسم/حبيبة إمالء حبيبة ثقافة إسالمية 15/01/2019   الثالثاء

  01/01/2019   األربعاء

  مراد   اتلاريخ مراد دراسة نص 01/01/2019   اخلميس

   أمحد تعبري كتايب 01/01/2019   اجلمعة
 

  

 



 معهد اللغة العربية
 (الثانية بعد الظهرالسنة )    األولالسداسي جدول امتحانات 

Après midi 

 01← دقائق  01و  01 دقيقة 01و  00←  02 

 كه  قواعد نجاة(groupe 1  ) تعبري شفيه وقراءة 14/01/2019   اإلثنني

 نجاة (groupe 2  ) تعبري شفيه وقراءة بلقاسم/حبيبة إمالء ثقافة إسالمية 15/01/2019   الثالثاء

   عبيد ترمجة عبيد قرآن 01/01/2019   األربعاء

  مراد   اتلاريخ مراد دراسة نص 01/01/2019   اخلميس

   أمحد تعبري كتايب 01/01/2019   اجلمعة
 
 

 


