
 /ل م د( / جذع مشترك -لٌسانس (األولى  نةالس  توقٌت 
 2020-2019الثانً  السداسً

 

ادسالفوج ال  لالفوج األو   الفوج الثانً لثالثالفوج ا الفوج الرابع الفوج الخامس س 
 
 أيام

 التوقٌت

 .ل مصادر/
 14روابحٌة/ 

 /زغدودي /دٌمنقد ق
9 

  
م. علم النحو/
 5 جاهمً/

 // نعٌجةأجنبٌة غةل
13 

حد
ال
ا

 

08.00-.09.30 

 .معلم النحو/
 6 جاهمً/

 
 /قدٌم نص

  16/ غدوديز
ل.  مصادر/
 20روابحٌة/ 

 / نعٌجة/أجنبٌة غةل
18 

 /آلًعالم إ
 مخبر /زنداوي

09.30-11.00 

 12.30-11.00 20 المدرج  / عفٌف  الدكتور الطاهر /   تــــــــــــــارٌـــخ  الحضــــــــــــــارة    اإلنســــــــــانٌـــــة

      12.30-14.00 

 15.30-14.00 18/ مدرج   الدكتورة أمٌنة جاهمً /    اللغـــــــــــــــــــــة   و األدب  ادرــــــــــــمص

    
 أمٌنة/ مصادر

 9/ جاهمً
 15.30-17.00 

 التعبٌر/ قنٌاتت
 6 /اهقٌلً

 // شٌنونعلم النحو
10 

/بن آلًعالم إ
 خبرم /سدٌرة

/  أجنبٌة لغة
 20 /زروال

 
 عفٌف/فقه اللغة/ 
 20مدرج

ن
نٌ
الث
ا

 

08.00-.09.30 

 11.00-09.30 19 مدرجال  بــــــدراوي / الدكتور عبد المجٌد ـــــــــــم    / ـــــــــــدٌــــــــــــقـــــــــــد قــــــــــــــــــــن

   
/بن آلًعالم إ

 مخبر /سدٌرة
عفٌف/  فقه اللغة/
18 

 11.00-12.30 

 9 عفٌف/فقه اللغة/
 -أ البحث/ قنٌاتت

 5جاهمً/ 
/ التعبٌر قنٌاتت

 4كربوش/ 
  

/ ط. نعٌجة مصادر/
1  

12.30-14.00 

 
 

جاهمً/  -أ مصادر/
5 

 التعبٌر/ قنٌاتت
 2كربوش/ 

  14.00-15.30 

      15.30-17.00 

 19 مدرجال       /     جــــاهمــــــــــــــًالدكتور محمد      و   / ـــــــــــــــــــــــــــم النحــــــلــــــــــع

اء
الث
لث
ا

 

08.00-.09.30 

 البحث/ قنٌاتت
 10اهقٌلً/ 

 زرقٌن فقه اللغة/
/1 

م.  علم النحو/
 17جاهمً/ 

/ بدراوي /دٌمنقد ق
18 

 -أ البحث/ قنٌاتت
 20مدرج جاهمً/

 09.30-11.00 

  
 /بدراوي/ قدٌم نقد

3 
  -أ البحث/ قنٌاتت

 10جاهمً/ 
سوسً/ /دٌمنقد ق

15 
 البحث/ قنٌاتت

 2 /أهقٌلً
11.00-12.30 

      12.30-14.00 

      14.00-15.30 

      15.30-17.00 

/ أجنبٌةغة ل
 19 /بخاخشة

 /آلً عالمإ
 مخبر /زنداوي

  
 /نص قدٌم
 16 /زغدودي

م  علم النحو/
 15 جاهمً/

اء
بع
الر
ا

 

08.00-.09.30 

 11.00-09.30 19 زغدودي   / مدرج أ. لٌلىـــم    / ـــــــــــــــــً قــــــــــــدٌـــــــــــــــــــــدبــأص ـــــــــــــــــنــــ

نص قدٌم/ 
 15 مغمولً/

  
م  علم النحو/
 3 جاهمً/

/ التعبٌر قنٌاتت
 20 /كربوش

 11.00-12.30 

 /آلً عالمإ
 مخبر /زنداوي

 /مغمولً/قدٌمنص 
15 

 البحث/ قنٌاتت
 5مومنً/ 

  
 /تعبٌرال قنٌاتت

 20 /كربوش
12.30-14.00 

 
مراد  /لغة أجنبٌة
/6 

    14.00-15.30 

      15.30-17.00 

 بدراوي/ /دٌمنقد ق
9 

 // دبٌشمصادر
18 

/ أجنبٌة غةل
 17 بخاخشة/

 /درغوم/ فقه اللغة
16 

  /آلً عالمإ
 مخبر /زنداوي

 /قدٌمنص 
 10 زغدودي/

س
مٌ
خ
ال

 

08.00-.09.30 

  
 /هادف فقه اللغة/
20 

 /قدٌمنص 
 17 زغدودي/

 
 بدراوي/ /دٌمنقد ق

19 
09.30-11.00 

 12.30-11.00 19 مدرج       /      بوزٌد هادف / ساسً  أ.د    /   قـــــــــــــــه    اللـــغـــــــــــــــــــةــف

      12.30-14.00 

       14.00-15.30 

 


